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UVOD
Poslovno leto 2016 je bilo za Splošno bolnišnico Celje izredno razburljivo, na kar je vplival
predvsem projekt prenosa dejavnosti Službe nujne medicinske pomoči (SNMP) od
Zdravstvenega doma Celje na bolnišnico. Poleg tega je ob prenosu dejavnosti SNMP
bolnišnica organizirala tudi pediatrično urgenco – pediatrični urgentni center (PUC), za kar pa
je obstajala precej negotova podpora Ministrstva za zdravje (MZ), kakor tudi Zavoda za
zdravstveno zavarovanje (ZZZS), saj je trajalo celo leto, da je projekt v večjem delu dobil tudi
finančno podporo.
Financiranje bolnišnice na podlagi Splošnega dogovora je bilo precej nestabilno. Cene
zdravstvenih storitev so bile v preteklih letih znižane, zato je bilo za pričakovati, da bodo
izvajalci brez popravkov cen zabredli v velike težave, če ne bo prišlo do njihovega popravka.
Dvigi cen so bili realizirani šele v drugem polletju 2016, vendar je bil odstotek 3,6% prenizek.
Upoštevati je potrebno dejstvo, da so izredno narastli tudi stroški dela zaradi napredovanj,
kakor tudi zaradi dodatnega zaposlovanja, ki je bilo nujno in hkrati omogočeno po sprostitvi
ZUJFa (Zakon o uravnoteženju javnih financ). Na višje stroške je vplival tudi dvig izobrazbene
strukture v zdravstveni negi.
Bolnišnica je pristopila k projektu skrajševanja čakalnih dob, sodelovala pa je tudi pri
aktivnostih priprave normativov v zdravstvu. Proaktivnost bolnišnice v sodelovanju v projektih,
ki sicer izboljšujejo situacijo v zdravstvu, pa ima tudi negativne posledice. V okolju in v okviru
bolnišnice doživlja namreč nasprotovanja, kar dodatno obremenjuje vodstvo bolnišnice, ko se
ukvarja z lastnimi in tujimi problemi. Strah pred spremembami v družbi je še vedno velik, še
posebno takrat, ko projekti niso najbolje zastavljeni in dogovorjeni, kot se je to zgodilo v
primeru urgentnih centrov.
Leto 2016 je zaznamoval tudi izreden porast materialnih stroškov, predvsem zdravil, kakor tudi
ostalega zdravstvenega materiala. Javni razpisi so lahko dvorezen meč. Kjer je konkurenca
odprta, je možno dosegati optimalne cene, za specifične proizvode, kjer farmacevtske firme
ali dobavitelji opreme obvladujejo trge in postavljajo ekskluzivne zastopnike, tam so rezultati
za nas kot kupce teh materialov lahko celo negativni. Hiter razvoj v medicini prinaša vedno
boljša zdravila in materiale, ki so za naše razmere predraga, odločitve o tem, ali jih bomo
nabavljali, ali ne, pa ostaja na ramenih strokovnega in poslovnega vodstva .
Na področju vlaganj je bolnišnica kljub namenski uporabi vseh amortizacijskih sredstev
investicijsko podhranjena. Priznavanje stroška amortizacije v cenah zdravstvenih storitev je
namreč prenizko. Nujne adaptacije starega dela bolnišnice ostajajo večinoma nerealizirane,
predvidena nadomestna novogradnja pa zamuja. Enaka je situacija na področju medicinske
opreme.
Poslovni rezultat bolnišnice je v tem letu negativen v višini 1,7 mio €. Vzroki so v še vedno
n€ejenem financiranju področja urgence, nepriznavanja višjih cen zdravstvenih storitev,
naraščanje stroškov ter celo stavka zdravnikov ob koncu leta. Odraz poslovnega rezultata se
v bolnišnici odraža v denarnem toku, ki ob koncu leta primerjalno s preteklim letom izkazuje
bistveno slabšo situacijo.
Kljub vsem težavam, s katerimi se je bolnišnica v tem letu soočala, pa je svoje poslanstvo do
prebivalcev naše regije uspešno opravila, program je realiziran preko prvotno zastavljenih
planskih okvirov ter izboljšala se je dostopnost do zdravstvenih storitev.
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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. 1. 1993
DEJAVNOSTI
Splošna bolnišnica Celje opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, in sicer:
1. Specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (86.220), ki obsega:
svetovanje, diagnostiko in zdravljenje na področju specialistične medicine,
dejavnost specialističnih ambulant.
2. Bolnišnično zdravstveno dejavnost (86.100), ki obsega:
- storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, namenjene hospitaliziranim pacientom,
kratkotrajno in dolgotrajno bolnišnično oskrbo ter storitve v splošnih ali specializiranih
bolnišnicah;
- medicinsko oskrbo in storitve (diagnostika, laboratorijski pregledi, operativni posegi in
drugo zdravljenje, rehabilitacija, nujna medicinska pomoč ipd.).
3. Druge dejavnosti za zdravje (86.909), ki obsegajo:
- 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 tkivne banke, dejavnost reševalnih postaj, prevoz z
reševalnimi avtomobili, letali, helikopterji ali drugimi vozili, z zdravstvenim osebjem ali brez
njega, dejavnost epidemiologije nalezljivih bolezni).
4. Trgovino na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki (G 47.730), ki
obsega:
- bolnišnično lekarniško dejavnost ter prodajo pomožnih zdravilnih sredstev in ortopedskih
pripomočkov,
- proizvodnjo farmacevtskih preparatov (C 21.200),
- trgovino na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali (G
46.460).
5. Raziskovalno in razvojno dejavnost na področju biotehnologije (M 72.110) ter raziskovalno
in razvojno dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije (M 72.190), ki obsega:
- izvajanje raziskav za domače in tuje naročnike,
- usposabljanje mladih raziskovalcev,
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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 papirjem 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 ga 9 članov in sicer pet predstavnikov ustanovitelja, en predstavnik
Občine Celje, en predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in dva
predstavnika zaposlenih),
direktor,
strokovni direktor,
strokovni svet,
svet za zdravstveno nego.

Svet zavoda SB Celje je imel v letu 2016 9 rednih sej in 2 korespondenčni seji. Strokovni svet
SB Celje je imel v letu 2016 4 redne seje in 1 izredno sejo.
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PREDSTAVITEV ZAVODA
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

VODSTVO ZAVODA:
˗ direktor: mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.,
˗ strokovni direktor: asist. mag. Franci Vindišar, 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.
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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.

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),
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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 in 88/16-ZdZPZD),
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, 107/10ZPPKZ, 40/12-ZUJF in 88/16-ZdZPZD)
Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 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, 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list
RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
‒ 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, 60/10-popr.,104/10, 104/11 in 86/16),
‒ 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 in 84/16)
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE,138/06, 120/07, 112/09,
58/10, 97/12 in 100/15),
‒ 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 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.
103/15),
‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS,
št. 97/09, 41/12),
‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št.
7/10, 3/13)
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo
in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12.
2010)

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

Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice Celje v javni zdravstveni zavod (12.1. 1993,
18.6.1996, 31.7.1997, 14.6.2001, 19.2.2002, 26.6.2002, 17.1.2006, 11.10. 2011 in
23.6.2015),
Statut Splošne bolnišnice Celje (19.7.2007 in 27.9.2007, 12.12.2011, 3.7.2015),
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Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela (4.7.2008, 11.7.2008, 25.7.2008, 9.12.
2010, 30.3.2012, 11.2.2014, 23.12.2015, 8.4.2016, 20.4.2016, 20.9.2016, 7.6.2016)
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje (28.7.2008, 28.8. 2008,
23.12.2009, 23.7.2010, 27.10.2010, 17.12.2010, 15.3.2011, 3.5.2011, 10.6. 2011,
24.11.2011, 3.1.2012, 1.8.2012, 14.5.2013, 19.7.2013, 4.11.2013, 9.1.2014, 3. 6.2014,
23.7.2014, 18.12.2014, 13.7.2015, 13.11.2015, 23.12.2015, 31.12.2015, 18. 1.2016,
7.3.2016, 20.4.2016, 13.5.2016, 15.6.2016, 16.6.2016, 30.6.2016, 12.8.2016,
6.10.2016, 28.10.2016, 9.11.2016)
Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo v Splošni bolnišnici Celje (4.1.2017),
Pravilnik o delu etične komisije (18.11.2003),
Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Splošni bolnišnici Celje (30.1.2004),
Pravilnik o poslovanju medicinske knjižnice (7.7.2003),
Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov na območju Splošne bolnišnice Celje (15.11.
2013),
Pravilnik za varno uporabo računalniškega sistema (13.3.2003),
Pravilnik o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje (23.9.2005, 18.4. 2006),
Pravilnik o delu komisije za SPP (16.10.2007),
Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi (27.11.2007),
Pravilnik o računovodstvu (6.2.2001, 13.3.2003),
Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih (11.4.2002),
Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v javnem zavodu SBC (1.8.2016),
Pravilnik o projektnem vodenju v Splošni bolnišnici Celje (22.10.2001),
Pravilnik o nabavnih procesih v Splošni bolnišnici Celje (3.4.2006),
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru (5.6.2007),
Pravilnik o varstvu pri delu (21.6.1999),
Pravilnik o ukrepih varstva pri delu, pri notranjem transportu ter pri prevozih v cestnem
prometu (21.6.1999),
Pravilnik o določanju redne delovne uspešnosti za zaposlene v SBC (7.4.2009),
Pravilnik o delovnem času (25.3.1996),
Odredba o elektronskem evidentiranju delovnega časa v Splošni bolnišnici Celje
(26.7.2016)
Pravilnik o določitvi dodatnega letnega dopusta za delo v območju ionizirajočih virov
sevanja in za delo s citostatiki (16.10.2012, 22.11. 2012),
Pravilnik o izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v SBC (30.3.2012, 8.6.
2012, 20.3.2013, 20.5.2013, 31.1.2014, 1.1.2016, 15.9 2016,14.12.2016)
Pravilnik o obvladovanju poslovnih tveganj v SBC (13.7.2010),
Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev (11.2.2011),
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanja prisotnosti alkoholiziranosti in
psihoaktivnih substanc zaposlenih v SBC (29.6.2010),
Pravilnik o obvladovanju medicinskih tveganj v Splošni bolnišnici Celje (13.5.2016),
Pravilnik o izvajanju mentorstva za pripravnike, specializante in delavce na
usposabljanju v Splošni bolnišnici Celje (17.9.2014),
Pravilnik o arhiviranju dokumentov (12.12.2014),
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev v Splošni bolnišnici Celje
(24.1.2014),
Pravilnik o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo (26.5.2014),
Pravilnik o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju donatorskega sklada (7.3.2014),
Pravilnik o hrambi pacientovih osebnih stvari (12.3.2014),
Pravilnik o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev, kliničnih postopkov in
diagnoz (22.9.2014),
Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril v
SBC (20.10.2015),
Pravilnik o priznanjih Splošne bolnišnice Celje (27.10.2015),
Pravilnik o raziskovalni dejavnosti (11.3.2016),
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Pravilnik o zaščiti prijaviteljev koruptivnih, neetičnih in nezakonitih ravnanj ter kršitev
omejitev prejemanja daril (10.2.2016),
Poslovno etični kodeks Splošne bolnišnice Celje (8.5.2013),
Navodila za zavarovanje in izterjavo terjatev (7.7.2003),
Navodilo o postopku sprejemanja donacij računalniške opreme (13.3.2004),
Navodila o izvajanju internih strokovnih izpopolnjevanj (26.9.2006),
Navodila o napredovanju delavcev v plačne razrede v Splošni bolnišnici Celje (23.2.
2009),
Navodilo o vsebini in nošenju identifikacijskih priponk (28.5. 007),
Navodila o zagotavljanju NZV v obliki stalne pripravljenosti (30.3.2012),
Navodila za urejanje pravic in obveznosti v času začasne zadržanosti z dela (16.10.
2012),
Navodila za obvladovanje procesa storitev zdravstvenih delavcev/sodelavcev na
podlagi podjemnih pogodb in pogodb civilnega prava (9.11.2012),
Navodilo za organizacijo potovanj v tujino za zaposlene v Splošni bolnišnici Celje (18.
1. 2013),
Navodilo za plačilo strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri izvajanju klinične prakse in
strokovnega praktikuma (17.9.2014),
Navodilo za izvedbo donacijskega postopka (1.2.2007),
Poslovnik o delu komisije za posodabljanje Splošne bolnišnice Celje (21.5.2003),
Poslovnik o delu sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje (17.3.2016),
Poslovnik o delu komisije za zdravstveni material v Splošni bolnišnici Celje (19.6.
2009),
Poslovnik o delu delovne skupine za načrt integritete (20.5.2016).
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
SB Celje ima v svojem strateško-razvojnem načrtu opredeljenih sedem strateških ciljev. V
okviru vsakega so opredeljeni 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 za 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.
S3.C2.
S3.C3.
S3.C4.
S3.C5.

Obvladovanje stroškov in povečevanje učinkovitosti
Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti
Učinkovita izraba obstoječih sredstev in učinkovita naložbena politika
Rast prihodkov
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.
S6.C2.
S6.C3.
S6.C4.
S6.C5.

Aktivna kadrovska politika
Zagotavljanje varnih in ugodnih delovnih pogojev za zaposlene in stranke
Usposabljanje vodstvenih kadrov
Razvoj in upravljanje organizacijske kulture
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 uresničevanjem 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 2016, pri katerih v okviru posameznega
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 2016, ki izhajajo iz strateških ciljev
Zs Letni cilj 2016
Odpraviti preseganje maksimalnih dopustnih čakalnih dob na
področju diagnostike in prospektivnih programov
2 Zagotavljanje pogojev za kliničnost
1

Strateški cilji povezava
S1.C1
S2.C4

3 Izboljšanje kazalnikov kakovosti na 3 področjih

S2.C6, S4.C1

4 Izvedba rednih strokovnih nadzorov na oddelkih

S2.C6, S4.C4

5 Stabilizacija UCC (organizacijsko, kadrovsko in finančno)

S1.C2

6 Zmanjšanje prenosa multirezistentnih bakterij v času hospitalizacije S2.C6
Povečanje in ureditev prostorskih kapacitet za hospitalno zdravljenje
7
S4.C1
internističnih in infektoloških pacientov
8 Uravnoteženo poslovanje v poslovnem letu 2016
S3.C1
9 Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti

S3.C2

10 Pridobitev certifikata ISO - predpresoja

S4.C1, S4.C2

11 Obvladovanje neželenih dogodkov
S2.C5, S4.C1
Notranje revidiranje in spremljanje napredovanja po delovnem načrtu
12
S4.C4
Službe za notranjo revizijo za leto 2016
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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 2016
Opis realizacije ciljev z upoštevanjem kazalnika
Odpraviti preseganje
maksimalnih dopustnih čakalnih
1
Cilj je realiziran 20%.
dob na področju diagnostike in
prospektivnih programov
Zagotavljanje pogojev za
Cilj je realiziran 50%. Pridobili smo 1 novega
2
kliničnost
rednega profesorja in 2 asistenta.
Izboljšanje kazalnikov kakovosti Pri KK 22, KK 21 cilj ni realiziran. Pri KK 71 je cilj
3
na 3 področjih
realiziran 100%.
Izvedba rednih strokovnih
4
Cilj ni realiziran.
nadzorov na oddelkih
Stabilizacija UCC (organizacijsko,
5
Cilj je realiziran 50 %.
kadrovsko in finančno)
Zmanjšanje prenosa
Pri prenosu MRSA je cilj realiziran 100%, pri ESBL
6 multirezistentnih bakterij v času
je cilj realiziran 75% in pri VRE ni bilo prenosov.
hospitalizacije
Povečanje prostorskih kapacitet za internistične
Povečanje in ureditev prostorskih
paciente je bilo realizirano v obsegu 9 postelj (le
kapacitet za hospitalno
7
kot začasna rešitev). V celoti (100%) pa je
zdravljenje internističnih in
realiziran cilj ureditve posteljnih kapacitet za
infektoloških pacientov
infektivne otroke na otroškem oddelku. .
Uravnoteženo poslovanje v
Cilj ni realiziran; kazalnik gospodarnost je 0,983;
8
poslovnem letu 2016
delež izgube v celotnem prihodku je 1,7 %
Cilj zagotavljanja kratkoročne plačilne sposobnosti
ni bil v celoti realiziran. V drugem polletju
Zagotavljanje kratkoročne in
9
bolnišnica 52 dni ni poravnavala vseh računov, ki
dolgoročne plačilne sposobnosti
so zapadli v plačilo. Zamude pri posameznem
plačilu so znašale do 10 dni.
Cilj ni realiziran. Ne izpolnjujemo vseh zahtev po
Pridobitev certifikata ISO 10
standardu ISO 9001, ni popisanih vseh procesov
predpresoja
za predpresojo.
Cilj je delno realiziran. Padci: 55 udeležencev (79
%); RZP: 39 udeležencev (56 %); Oskrba kronične
rane: 103 udeležencev (147 %); PVU: 66
udeležencev (94 %); Poškodbe z ostrimi predmeti:
50 udeležencev (71%); Aplikacija terapijepreverjanje: 22 udeležencev.
Obvladovanje neželenih
11
1 negovalna vizita/teden/oddelek: izvedenih 476
dogodkov
negovalni vizit (60 %); Pogovori o varnosti: na 30
oddelkih je bilo izvedenih 378 pogovorov o varnosti
(100 %).
Incidenca nastalih RZP v bolnišnici: 0,6. Incidenca
poškodb z ostrimi predmeti: 1,3.
Incidenca padcev pacientov s postelje: 0,195.
Notranje revidiranje in
spremljanje napredovanja po
12
Cilj je realiziran 70%.
delovnem načrtu Službe za
notranjo revizijo za leto 2016
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS-jem
Sklepanje in izvajanje Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016
(Pogodba ZZZS 2016)
Leto 2016 je bilo za SB Celje na področju pogodbene dejavnosti z ZZZS izredno dinamično.
SB Celje je že v začetku leta 2016 predlagala prestrukturiranje programov, ki smo jih z ZZZS
dogovorili z veljavnostjo od 1.3.2016 dalje. Ker so bila prestrukturiranja dogovorjena že pred
sprejemom Splošnega dogovora 2016, je bil sklenjen Aneks št. 4 k Pogodbi o izvajanju
zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 (Aneks 4 k Pogodbi 2015).
Z navedenim prestrukturiranjem programov v Aneksu 4 k Pogodbi 2015 smo dorekli širitve v
obsegu programov zaradi skrajševanja in zagotavljanja čakalnih dob v okviru dopustnih v letu
2016 (prospektivni programi, ambulantni program operacij žil, CT program). Povečali so se
programi z dolgimi čakalnimi dobami v okviru obstoječe pogodbene vrednosti na račun
zmanjšanja krajših, cenejših obravnav programov akutne obravnave.
Dogovorjena so bila naslednja prestrukturiranja programov:
- program akutne obravnave se je zmanjšal za 337,25 uteži in 675 primerov letno;
- povečal se je ambulantni program » operacija na ožilju« za 273 storitev (s 454 na 727
storitev);
- povečal se je program CT storitev za 1.038 storitev (iz 8.823 na 9.861 preiskav letno);
- prestrukturiranje prospektivnih primerov v okviru akutne obravnave (povečanje
programov s čakalnimi dobami – ORL operacije, krčne žile, operacije kolkov in kolen,
artroskopije, hrbtenice).
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 (Splošni dogovor 2016, SD 2016) je bil sprejet s
sklepi Vlade dne 19.5.2016. Splošni dogovor 2016 je prinesel dvig cen za obdobje od 1.6.2016
do 31.12.2016 za 3,6 %. To je praktično pomenilo, da se ohranja dvig cen iz druge polovice
leta 2015 na celoletno raven v letu 2016. Za SB Celje navedeni dvig cen v letu 2016
predstavlja dodatna finančna sredstva v letu 2016 glede na leto 2015 v višini 800.000 €. Sicer
pa smo tudi v letu 2016 poslovali na vseh znižanjih cen iz obdobja gospodarske krize (cene
zdravstvenih storitev so bile v letu 2009 znižane za 2,5 %, v letu 2012 za 3 % in tudi v letu
2013 za 3 %).
Splošni dogovor 2016 vključuje določila v vezi izvajanja enkratnih programov za skrajševanje
čakalnih dob. SB Celje je glede na Splošni dogovor 2016 in razdelitev programov Ministrstva
za zdravje v letu 2016 izvajala povečan program koronarografij, operacij prostat in program
EMG. Navedeni povečani programi glede na določila Splošnega dogovora 2016 niso vključeni
v pogodbeni obseg programov ZZZS, temveč je bilo dodatno plačilo ob končnem obračunu
2016.
Splošni dogovor 2016 je predvidel postopen prenos dejavnosti in finančnih sredstev službe
nujne medicinske pomoči iz ZD Celje na Urgentni center Celje oz. SB Celje. S 1.7. 2016 se je
prenesel del dejavnosti, s 1.1.2017 pa je bil predviden prenos celotne dejavnosti, tako dežurne
službe kot tudi vseh mobilnih enot nujne medicinske pomoči.
Glede na določila Splošnega dogovora 2016 je bil ob sklepanju nove Pogodbe o izvajanju
programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z Območno enoto ZZZS Celje
(Pogodba ZZZS 2016) vključen prenos 1,5 tima dežurne službe 1 (DS1) ter 0,5 tima mobilne
enote reanimobila (MoE REA) iz ZD Celje na Urgentni center Celje oz.SB Celje od 1.7.2016
dalje.
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Z novo Pogodbo ZZZS 2016, katere veljavnost posega za nazaj – od 1.1.2016 dalje, in sicer
temelji na osnovah iz Pogodbe ZZZS 2015 z vsemi sklenjenimi aneksi k tej pogodbi, smo
dogovorili tudi drugo prestrukturiranje programov v letu 2016. Gre za naslednje
prestrukturiranje:
zmanjšanje akutne obravnave za 650 primerov,
začasno prestrukturiranje spec. amb. programa pediatrije in infektologije (zmanjšanje
infektologije za 0,21 tima in povečanje pediatrije za 0,25 tima).
Pogodba ZZZS 2016 je bila dokončno sklenjena v novembru 2016, k osnovni pogodbi pa so
bili sklenjeni še trije aneksi. Z Aneksom št. 1, ki je bil tudi sklenjen v novembru 2016 je bil
izveden začasen prenos operacij karpalnega kanala za leto 2016 v višini 100 primerov k
drugemu izvajalcu (program se je zmanjšal iz 820 posegov na 720 posegov). V decembru
2016 je bil sklenjen Aneks št. 2 k Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto
2016. S tem drugim aneksom k Pogodbi ZZZS 2016 je s 1.1.2017 pod okrilje Urgentnega
centra Celje izveden še prenos preostanka programa (1,0) ekipe MoE REA in celotni program
Mobilne enote nujnega reševalnega vozila (MoE NRV) v obsegu 2,0 ekipe. SB Celje ima tako
od 1.1.2017 naslednje stanje dežurne službe in mobilnih enot nujne medicinske pomoči v
skupni letni vrednosti 2.344.192 € (cene iz Splošnega dogovora 2017):
VZD 338 040 (Dežurna služba 1) skupaj 1,5 tima;
VZD 338 047 (Mobilna enota reanimobila) skupaj 1,5 tima;
VZD 338 048 (Mobilna enota nujnega reševalnega vozila) skupaj 2,0 tima.
Z Aneksom št.2 k Pogodbi ZZZS 2016 so bili zaradi izteka začasnega prestrukturiranja na
novo določeni programi na stanje pred prestrukturiranjem na dejavnostih spec. amb.
dejavnosti pediatrije in infektologije in program operacij karpalnega kanala.
Že konec leta 2015 in celotno leto 2016 so potekala dogovarjanja za financiranje Pediatričnega
urgentnega centra, ki je bil kot edini v državi vzpostavljen v SB Celje istočasno z odprtjem
novega Urgentnega centra Celje, dne 30.12.2015. Financiranje je bilo dorečeno z Aneksom
št.1 k Splošnemu dogovoru 2016, sprejetim v decembru 2016. Sprejet je bil standard 238 277
E0010 PUC – pediatrična urgentna ambulanta SB Celje v skupni letni vrednosti 715.160 € za
1 tim.
SB Celje se je po Aneksu št. 1 k SD 2016 za delovanje PUC priznala 1 ekipa PUC od 1.1.2016
dalje. Pokritje delovanja PUC v letu 2016 se zagotavlja z 0,5 tima dežurne službe 1 ter z 1,55
tima pogodbeno dogovorjenega programa za leto 2016 na VZD 227 237 Spec.pediatrija. Glede
na to so za obdobje 1.1.-31.12.2016 predvidena za PUC dodatna pogodbena finančna
sredstva v višini 361.875 €.
Po Aneksu št. 1 k SD 2016 je SB Celje pridobila tudi dodatna sredstva za kritje povečanih
stroškov za 50 posegov radikalnih prostatektomij v vrednosti 119.100 € (2.382 € na poseg). S
tem ima SB Celje od 1.1.2016 pravico uveljavljati dodatek za povečane stroške posegov
robotsko asistiranih radikalnih prostatektomij v višini 300 primerov letno.
Iz naslova omenjenih dveh širitev programov, pridobljenih z Aneksom 1 k SD 2016 je SB Celje
z ZZZS OE Celje sklenila Aneks št. 3 k Pogodbi ZZZS 2016.
Z Aneksom 1 k SD 2016 je bilo sprejeto tudi določilo, po katerem je zaradi sprememb, ki jih je
prineslo delovanje novih urgentnih centrov in vpliva le-tega na program akutne obravnave,
možno pridobiti plačilo celotnega realiziranega programa ostale akutne obravnave tudi takrat,
ko je število primerov manjše od načrtovanega. SB Celje je skozi celotno leto 2016 ugotavljala,
da se zaradi spremenjenih procesov dela, ki jih je prinesla vzpostavitev nove organizacije
urgentnega centra, spreminja struktura akutne obravnave – zmanjšuje se število primerov, pri
tem pa se vzporedno ne zmanjšuje število uteži. Glede na to se je tudi spremenila pogodbena
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struktura programa akutne obravnave z zgoraj opisanimi prestrukturiranji programov – število
primerov se je zmanjšalo, pri tem pa se ni bistveno zmanjšalo število načrtovanih uteži. Vse to
je vplivalo na dvig pogodbeno načrtovane povprečne uteži, ki pa je še vedno nižja od
realizirane v letu 2016 (pogodbeno načrtovana za leto 2016 je bila 1,47, realizirana pa 1,511).
V nadaljevanju podajamo strukturo in vrednost posameznih programov v pogodbenem letu
2016 v primerjavi s pogodbenim letom 2015 ter vrednostjo doseženega plačila posameznih
programov v letu 2016.
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 2016 in 2015 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 2016 in Pogodbe 2015 (brez LZM) v € ter
deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo
Dejavnost

Pogodbena
vrednost 2015
(OZZ in PZZ)
€

Akutna bolnišnična
obravnava
Neakutna boln.
obravnava
Doječe matere
Spremljevalci
Sobivanje starša ob
hospitaliziranem otroku
Osnovna zdravstvena
dejavnost
Spec. ambulantna
dejavnost
Dialize
Drugo (enotne cene,
SVIT..)
Triaža in opazovalna
enota
Dežurna služba z
mobilno enoto
PUC
SKUPAJ

Plačana
Indeks
vrednost
Razlika
pogodba
2016
pog.20162016/
(OZZ+PZZ*) pog.2015
2015
€
€

Pogodbena
vrednost 2016
(OZZ in PZZ)

%

€

%

54.179.633 68,06 55.455.918 65,95

56.432.349 1.276.285

102,36

266.808

0,34

271.249

0,32

196.159

4.441

101,66

36.922

0,05

33.414

0,04

29.208

-3.508

90,5

3.278

0

3.328

0

3.328

50

101,53

220.039

0,28

223.690

0,27

205.809

3.651

101,66

688.549

0,86

707.507

0,84

707.853

18.958

102,75

17.122.285 21,51 17.464.967 20,77

17.120.431

342.682

102

4.531.353

5,69

4.538.260

5,4

4.470.498

6.907

100,15

2.555.264

3,21

2.873.113

3,42

2.789.696

317.849

112,44

0

0

1.407.856

1,67

1.407.856 1.407.856

-

0

0

372.097

0,44

372.097

372.097

0

0

730.178

0,87

730.178

730.178

100 84.081.576

100

79.604.131

84.465.463 4.477.445

-

105,62

*upoštevana 100% realizacija, plačilo preseganja programov v deležu PZZ ni upoštevano

Iz podatkov v Tabeli 3 je razvidno, da je skupna pogodbena vrednost programov iz pogodb z
ZZZS-jem v pogodbenem letu 2016 višja za 5,62 % oz. za 4.477.445 €. Višja pogodbena
vrednost v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 izhaja iz:
- finančnih sprememb vrednosti programov, ki jih je prinesel Splošni dogovor 2016 (dvig
cen s 1.6.2016 v višini 3,6 %);
- povečanje programa akutne obravnave v pogodbenem letu 2016 zaradi višjih
načrtovanih programov, ki se plačujejo v višini celotne realizacije (40.člen Splošnega
dogovora 2016);
- pridobljenih širitev oz. novih programov za izvajanje urgentne dejavnosti.
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Kljub absolutnemu povečanju vrednosti programa akutne obravnave v pogodbenem letu 2016
v primerjavi s pogodbenim letom 2015, pa je razvidno, da se strukturni delež programa akutne
obravnave v letu 2016 zmanjšuje na 65,95 % (v pogodbenem letu je bil v višini 68,06 %). Vzrok
je v pridobitvi novih programov za izvajanje urgentne dejavnosti ter v prestrukturiranju
programov (prenos programov iz akutne obravnave na izvenbolnišnične obravnave). Novi
programi za izvajanje urgentne dejavnosti (opazovalnica s triažo, dežurna služba z mobilno
enoto in PUC) zavzemajo skupaj v pogodbenem letu 2016 strukturni delež v višini 2,98 %
celotne pogodbene vrednosti.
V pogodbenem letu 2016 je bila skupna pogodbena vrednost opravljenih storitev za ZZZS v
celoti dosežena oz. plačana s strani ZZZS-ja. Ob analizi posameznih programov lahko
ugotovimo, da so bili določeni programi v letu 2016 plačani v višji vrednosti od pogodbeno
načrtovane, nekateri pa so bili realizirani nižje od načrtovanih pogodbenih vrednosti. Večje
razlike med plačanimi in pogodbeno dogovorjenimi obsegi programov so razvidne pri
programu akutne bolnišnične obravnave, ki je bil plačan višje od pogodbeno dogovorjenega;
nižje plačilo od pogodbeno dogovorjenega pa je najbolj razvidno pri programu neakutne
obravnave, specialistične ambulantne dejavnosti ter drugih programov (enotne cene). Razlike
izhajajo iz realizacije obsegov dela v letu 2016 v primerjavi z načrtovanimi, kar podrobno
podajamo v nadaljevanju v poglavju 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v
letu 2015 za ZZZS in ostale plačnike.
Nadzori ZZZS-ja v letu 2016
Na področju pogodbenega odnosa z ZZZS-jem je bilo v letu 2016 opravljenih več nadzorov
kot leto poprej.
Učinki projekta Izdatki za poslovanje z ZZZS-jem pomembno vplivajo na izvedbo nadzorov.
ZZZS po elektronski poti dobi vse podatke o opravljenih storitvah po pacientih in na osnovi teh
podatkov lahko opravlja poglobljene kontrole in izvaja ciljane vsebinsko poostrene nadzore.
Tako je v letu 2016 izvedel kar 6 oddaljenih finančnih nadzorov, ki odražajo sistematični
pristop ZZZS k nadzoru nad izvajanjem navodil za obračun zdravstvenih storitev.
Skupaj je bilo v letu 2016 v SB Celje s strani ZZZS-ja opravljenih 17 nadzorov. V primerjavi s
preteklimi leti opažamo povečano število nadzorov nad evidentiranjem v bolnišnični dejavnosti
(obračun SPP in neakutnih obravnav), ob standardnem nadzoru nad ustreznostjo evidentiranih
medicinskih podatkov je vedno večji poudarek tudi na pravilnosti evidentiranja večkratnih
zaporednih sprejemov, ter obračunom deleža prostovoljnega zavarovanja.
ZZZS-ju so bili za ugotovljene nepravilnosti izstavljeni dobropisi: 96.371,16 € na področju
akutne obravnave, 11.829,85 € za neakutno obravnavo in 1.769,34 € v specialistični
ambulantni dejavnosti. ZZZS je v končnem obračunu 2016 odvzel SB Celje sredstva v višini
1.500 € za 1 primer iz naslova robotske kirurgije.
Pri nadzorih je bilo v letu 2016 izrečenih še za 22.065,92 € kazni, od tega 3.434,04 € pri
ambulantah, 12.000 € pri akutni obravnavi, 2.000 € pri neakutni obravnavi ter iz naslova
nadzora vodenja čakalnih knjig 3.431,88 €. Izrečena je bila tudi kazen 1.200 € iz naslova
robotske kirurgije še za leto 2011, ki jih terja ZZZS, SB Celje pa zahtevo zavrača.
V letu 2016 smo plačali tudi dve zaostali pogodbeni kazni iz leta 2014 v skupnem znesku
32.459 €
SB Celje je sporne vsebine iz nadzorov reševala sporazumno z ZZZS-jem, odprta ostaja le
problematika kazni iz naslova robotske kirurgije.
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Tabela 4: Opravljeni nadzori ZZZS-ja v letu 2016 in posledice nadzorov
Št.
nadzorov
redni nadzor
evid.
Finančni
nadzor
SPP
Finančni
Hospital
nadzor
neakutna
1 primer
Robot
(2011)
Vodenje čakalnih knjig
Specialistične
ambulante

SKUPAJ

OZZ
v€

PZZ
v€

Skupaj
v€

Kazen
v€

2

193,65

37,66

231,31

664,40

3

1.523,37

14,66

1.538,03

2.769,64

6

21.578,80

1.243,18

22.821,98

6.000,00

2

74.792,36

3.492,14

108.284,50

6.000,00

1

11.829,85

3.622,56

15.452,41

2.000,00

1

1.500,00

1.500,00

1.200,00

1
17

3.431,88
111.279,48

62.201,59

173.619,62

22.065,92

V letu 2016 smo imeli tudi dva nadzora nad evidentiranjem s strani prostovoljnih zavarovalnic
po vzoru rednih finančno-medicinskih nadzorov s strani ZZZS. Tako nadzor s strani Vzajemne
d.v.z, kot tudi zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. še nista zaključena, zato finančne
posledice še niso znane.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 za ZZZS in
ostale plačnike
Tabelarični prikaz realiziranega fizičnega obsega dela v letu 2016 za ZZZS in ostale plačnike
v primerjavi s planiranim prikazujemo v prilogi tega poročila (Obrazec 1 - Realizacija delovnega
programa 2016 (1., 2. in 3. del)). Glede na to, da predstavlja obseg dela za ZZZS večinski
delež vsega opravljenega dela, pa v nadaljevanju najprej v dodatnih tabelah prikazujemo
obseg dela za ZZZS ter podajamo ustrezne obrazložitve.
4.2.2.1. Obseg dela za ZZZS
V času sprejema Finančnega načrta SB Celje 2016 Pogodba ZZZS za leto 2016 še ni bila
sklenjena. Zato je bil obseg dela v Finančnem načrtu SB Celje 2016 izkazan na osnovi
zadnjega sklenjenega pogodbenega stanja do ZZZS, t.j. Aneksa 4 k Pogodbi 2015 z
veljavnostjo 1.3.2016 dalje. Z navedenim aneksom je bilo dogovorjeno prvo prestrukturiranje
programov v letu 2016, ki je bilo tako že vključeno v Finančni načrt 2016. Ob sklepanju
Pogodbe ZZZS 2016 je bilo dogovorjeno drugo prestrukturiranje programov v letu 2016, kar
pa ni bilo vključeno v Finančni načrt 2016.
Plačilo ZZZS-ja, in s tem tudi prihodki, je pogojeno z doseganjem pogodbenega obsega dela,
zato v tem dokumentu prikazujemo planirani obseg dela na osnovah iz končnega obračuna
2016, ki temelji na sklenjenem obsegu dela za pogodbeno leto 2016. Izkazani planirani obseg
dela se zato razlikuje od prikazanega v sprejetem Finančnem načrtu 2016.
SB Celje je v letu 2016 izvajala enkratne dodatne programa na treh dejavnostih:
- koronarografije (400 posegov);
- operacije raka prostate, ledvic in mehurja (50 posegov);
- EMG posegi (200 preiskav).
Glede na to, da izvajanje enkratnih dodatnih programov v letu 2016 ni bilo vključeno v planiran
obseg Pogodbe ZZZS za leto 2016, le-tega tudi ne izkazujemo v planiranih obsegih dela v
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nadaljevanju. Realizacija enkratnih dodatnih programov pa je zajeta v okviru skupne
realizacije programov. Zato pa posebej izpostavljamo in navajamo višino dosežene realizacije
enkratnih dodatnih programov v okviru posameznih dejavnosti. Koronarografije in operacije
raka prostate, ledvic in mehurja navajamo v okviru akutne obravnave (prospektivni programi
po realizaciji), EMG posege pa v okviru specialistično ambulantne obravnave.
Akutna bolnišnična obravnava
Tabela 5: Realizacija obsega dela akutne obravnave do ZZZS v letu 2016 v primerjavi
realizacijo iz leta 2015 in planom 2015
Akutna obravnava
Število SPP
primerov
Število uteži
Povprečna utež

Realizacija
2015
33.916

Plan
2016*

Realizacija Indeks
Indeks
2016
R16/R15 R16/P16

Razlika
R2016R2015

Razlika
R2016P2016

32.099

31.819

93,82

99,13

-2.097

-280

48.469,30 47.201,19

48.091,10

99,22

101,89

-378,20

889,91

1,511

105,76

102,78

0,08

0,041

1,429

1,471

*planiran obseg na osnovi končnega obračuna 2016

Plan akutne obravnave prikazujemo na osnovi pogodbeno dogovorjenega plana za ZZZS za
obdobje 1–12 2016. Iz podatkov je razvidno, da je SB Celje v letu 2016 realizirala za 280
primerov manj ter 889,91 več uteži kot je bilo načrtovano za pogodbeno leto 2016. Kljub
nižjemu realiziranemu številu od načrtovanega, pa je glede na merila končnega obračuna 2016
SB Celje pridobila celotno plačilo realiziranega programa akutne obravnave v izkazani višini
48.091,10 uteži. To pomeni, da je SB Celje na programu akutne obravnave v letu 2016 v
končnem obračunu pridobila plačilo 889,91 uteži nad pogodbeno dogovorjenim številom, kar
predstavlja prihodek akutne obravnave nad pogodbenim v višini 1.031.217 €.
Po merilih iz končnega obračuna 2016 je bilo možno pridobiti celotno plačilo programa ostale
akutne obravnave tudi takrat, ko je bilo realizirano število primerov nižje od načrtovanega.
Pogoj za to je bil, da je bilo zmanjšanje števila primerov v letu 2016 v primerjavi z letom 2015
nižje kot število obravnavanih primerov na opazovalnih posteljah v letu 2016. SB Celje je ta
pogoj izpolnjevala - v letu 2016 smo obravnavali na opazovalnih posteljah 5.207 primerov,
zmanjšanje primerov akutne obravnave v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 pa je bilo v višini
2.097 primerov.
Končni obračun akutne obravnave se izvaja posebej za tri segmente znotraj skupnega
dogovorjenega pogodbenega obsega akutne obravnave:
1. programi, ki so plačani v višini celotne realizacije,
2. prospektivni programi, ki se plačujejo v višini 10 % preseganja
3. ostali prospektivni programi in programi ostale akutne obravnave (ostala akutna
obravnava).
V letu 2016 se je med programe, ki se plačujejo v višini celotne realizacije umestil tudi program
koronarografij, ki je sicer bil v preteklih letih umeščen med programe, ki se plačujejo v višini do
10 % preseganja.
V Tabeli 6 prikazujemo realizacijo prospektivnih programov v letu 2016 po posameznih
segmentih. Planiran obseg programov je izkazan na osnovi metodologije končnega obračuna
2016, kar pomeni, da v planiran obseg ne vključujemo možnega 10 % preseganja programov.
Tabela 6: Realizacija prospektivno načrtovanih primerov v letu 2016 v primerjavi z letom 2015
in planom 2016
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Naziv programa
1. Skupaj programi, plačani
po realizaciji
Porod
PTCA - balonska diletacija
kor. arterij
Koronarografija
Kirurško zdravljenje rakavih
bolezni
- od tega operacije prostate*
- ostalo kirurško zdravljenje
rakavih bolezni
splav

Letno poročilo 2016

Realizacija
2015

Plan
2016

Realizacija Indeks
Indeks
Razlika
2016
R16/R15 R16/P16 R16-P16

4.504

4.504

4.850

107,68

107,68

346

1.870

1.870

1.885

100,80

100,80

15

366

366

470

128,42

128,42

104

612

612

803

131,21

131,21

191

723

723

730

100,97

100,97

7

223

250

288

129,15

115,20

38

500

473

442

88,40

93,45

-31

325

325

365

112,31

112,31

40

608

608

597

98,19

98,19

-11

3.599

3.518

3.676

102,14

104,49

158

1.083

1.104

1.187

109,60

107,52

83

470

466

502

106,81

107,73

36

68

69

33

48,53

47,83

-36

Operacije kile

542

494

517

95,39

104,66

23

Operacija žolčnih kamnov

425

397

425

100,00

107,05

28

Endoproteza kolka

392

378

391

99,74

103,44

13

Endoproteza kolena

219

199

218

99,54

109,55

19

Ortopedske operacije rame

106

109

86

81,13

78,90

-23

Operacija hrbtenice

195

200

237

121,54

118,50

37

99

102

80

80,81

78,43

-22

1.268

1.186

1.134

89,43

95,62

-52

191

211

203

106,28

96,21

-8

149

149

176

118,12

118,12

27

414

437

441

106,52

100,92

4

zdravljenje možganske kapi
2. Skupaj programi, plačani
do 10% preseganja
Operacije ušes, nosu, ust in
grla
Operacije na ožilju-arterije in
vene ( vključno s PTA)
Operacije na ožilju - krčne žile

Operacije na stopalu, gležnju
3. Skupaj ostali prospektivni
programi
Angiografija skupaj
- od tega koronorografija z
aortografijo
Artroskopija
Operacije prostate-benigne
Odstranitev osteosintetskega
materiala
Oper. stresne inkontinence

79

70

62

78,48

88,57

-8

348

363

348

100,00

95,87

-15

64

75

56

87,50

74,67

-19

Operacija karpalnega kanala

23

30

24

104,35

80,00

-6

*Pod postavko plan 2016 prikazujemo plan doplačil za robotske asistirane operacije brez dodatno priznanih 50
primerov. Po pravilih SD 2016 bi bil plan programa enak realizaciji preteklega leta.

1.

Programi plačani po realizaciji
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Ti programi so načrtovani na osnovi realizacije preteklega leta. Razvidno je, da je SB Celje v
letu 2016 presegla skupaj te programe za 7,68 %, kar istočasno predstavlja tudi preseganje
realizacije iz preteklega leta 2015. Največje preseganje se izkazuje na programih
koronarografij skupaj s PTCA posegi, kjer je potekalo izvajanje enkratnega dodatnega
programa. Izvajanje enkratnega dodatnega programa se izkazuje tudi na programu operacij
prostate. Program je bil v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečan za 29,15 %. Od skupno
izkazanega števila operacij raka prostate v višini 288 posegov je bilo 277 posegov radikalne
prostatektomije opravljenih z robotsko metodo, za kar je SB Celje tudi v celoti pridobila plačilo
(z dodatkom k ceni). Za eno operacijo prostat z robotsko metodo, ki je bila opravljena po
konvenciji, dodatek k ceni ni bil priznan zaradi modela financiranja.
Skupaj je bilo sicer s strani ZZZS-ja za leto 2016 zagotovljeno plačilo za povečane stroške za
300 operacij prostate z robotsko metodo. SB Celje je v okviru dogovarjanj že večkrat
predlagala, da bi vključili v odobreno plačilo z robotsko metodo tudi druge posege, ne samo
operacije prostate. To ni bilo odobreno, zato v letu 2016 niso bili finančno pokriti povečani
stroški robotske kirurgije za 9 operacij ledvic in 13 posegov na drugih področjih visceralne
kirurgije (skupaj 22 posegov). Skupaj je tako bilo za ZZZS v letu 2016 opravljenih 300 posegov
z robotsko metodo (277 posegov z dodatkom k ceni, 1 poseg po konvenciji brez dodatka k
ceni, 22 ostalih posegov brez dodatka k ceni). Ugotavljamo pa tudi, da so povečuje zahtevnost
robotskih posegov – gre za operacije razširjenih oblik raka.
V letu 2016 se je ustavil negativni trend zmanjševanja števila porodov, saj je bilo v letu 2016
realiziranih za 15 več porodov kot v letu 2015.
V tej skupini programov je SB Celje realizirala skupaj 346 več primerov od načrtovanega in s
tem pridobila za ta presežen program plačilo v višini 712,56 uteži nad pogodbeno planiranim
obsegom. To predstavlja 826.375 € več prihodka od pogodbeno načrtovanega.
V okviru prospektivnih programov, ki se plačujejo v višini celotne dosežene realizacije, je SB
Celje v letu 2016 izvajala dva programa v okviru enkratnega dodatnega programa (EDP) za
skrajšenje čakalnih dob:
- Program koronarografij
- Operacije raka prostate, ledvic in mehurja.
EDP koronarografije
V okviru EDP, ki smo ga začeli izvajati v začetku septembra v popoldanskem času, je bilo
narejenih 322 dodatnih posegov. Predhodno smo morali zagotoviti dodatne kapacitete za
namestitev pacientov, se tem, da smo organizirali posebno hospitalno enoto z 9 posteljami na
Dermatovenerološkem oddelku, zagotovili potrebno medicinsko opremo in usposobljen kader
zdravstvene nege. Celotna realizacija EDP je bila izvedena na osnovi sklenjenih podjemnih
pogodb z zdravniki (zaposlenih v SBC in zunanji sodelavci). Podjemnih pogodb z ostalimi člani
tima, ki izvaja te storitve, nismo imeli sklenjenih.
Tabela 7: Realizacija EDP koronarografije v SB Celje

PTCA

366

470

Preseganje
rednega
programa
104

Koronarografije

612

803

191

Koronarografije z angiografijo*

149

176
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Plan
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%
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Preseganje
rednega
programa
322

Plan 2016Realizacija
redni program
2016
Skupaj

1.127

1.449

%
doseganja
plana EDP
400
80,5

Plan
EDP

*Program se po sistemu obračuna ZZZS uvršča med angiografije in je plačan v sklopu ostale akutne obravnave.
Prikazan plan programa je po merilih koronarografij.

Tabela 8: Izvedba enkratnega dodatnega programa za skrajšanje čakalnih dob v letu 2016
Storitve

Obseg
planiranih
storitev

Realizacija
obsega
storitev

Planirani dodatni
prihodki (€)

Plačana realizacija v €

400

322

780.000

700.262

Koronarna angiografija

V letu 2016 se je skupno število čakajočih iz 391 znižalo na 113 pacientov (za 71%). Število
pacientov, kjer presegamo maksimalno dopustno čakalno dobo pa pri stopnji nujnosti hitro iz
163 na 25 pacientov (za 85%) in pri stopnji nujnosti redno iz 201 na 8 pacientov (za 96%),
skupaj torej iz 364 na 33 pacientov ( za 91%).
Čakalno dobo za paciente, ki so na posege čakali s stopnjo nujnosti redno smo iz 273 dni
znižali na 122 dni (za 55%), s stopnjo nujnosti hitro pa iz 122 dni na 34 dni (za 72%).
EDP operacije raka prostate
V letu 2015 smo v Splošni bolnišnici Celje opravili 223 operacij raka prostate, za leto 2016 pa
smo načrtovali povečanje rednega obsega dela na tem področju in sicer na 250 robotsko
asistiranih operacij raka prostate. V okviru EDP smo v drugi polovici leta z MZ sprejeli dogovor,
da za skrajševanje čakalnih dob opravimo še do 50 tovrstnih posegov. V letu 2016 smo tako
opravili vseh načrtovanih 250 robotsko asistiranih operacij raka prostate ter 27 dodatnih
robotsko asistiranih operacij prostate v okviru EDP za skrajševanje čakalnih dob. Poleg teh
operacij pa smo v letu 2016 z omenjeno tehnologijo realizirali še 22 ostalih robotsko asistiranih
posegov (op. ledvic, visceralne operacije). Skupaj je bilo v letu 2016 opravljenih približno 28
% več robotsko asistiranih operacij raka prostate kot v letu 2015.
Tudi na tem delu je potrebno izpostaviti angažiranje vseh zaposlenih na programu, ki so
opravili pomemben del tega povečanja v popoldanskem času. Podjemne pogodbe za izvedbo
programa smo imeli sklenjene z zdravniki, ki izvajajo te operacije, z ostalimi člani tima pa ne.
Preko podjemnih pogodb je bilo opravljenih 17 operacij.
Tabela 9: Realizacija EDP operacije prostate v SB Celje
Storitve
Operacije raka prostate
Dodatna doplačila za robotsko
op.prostate*
SKUPAJ

Obseg
planiranih
storitev

Realizacija
obsega storitev

Planirani
dodatni
prihodki (€)

Plačana
realizacija v €

50

65

200.900

256.451

50

27

119.100

64.314

320.000

320.765

*podatki o programu do ZZZS

Čakalna doba na operacijo rakave prostate, zaradi dodatno opravljenega programa, ostaja v
roku 3 mesecev.
2.

Programi, plačani do 10 % preseganja
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V tej skupini programov je bila skupna realizacija nad pogodbeno dogovorjenim obsegom v
višini 4,5 %, kar pomeni, da ni bilo doseženo celotno možno 10 % preseganje programov. Leto je bilo v celoti doseženo na dveh programih – operacije kolena in operacije hrbtenice. Blizu
doseganja 10 % so bili še programi: operacije ušes in grla (7,5 %), operacije na ožilju-arterije
in vene (7,7%), operacije žolčnih kamnov (7 %). V manjšem preseganju sta bila realizirana
programa operacij endoprotez kolka (3,5 %) ter operacije kile (4,6 %).
Znižana realizacija glede na preteklo leto 2015 in glede na planiran obseg v letu 2016 je na
treh programih: operacije rame, operacije na ožilju – krčne žile in operacije na stopalu. Za
nedoseganje operacij ram in operacij na stopalu je bila prezasedenost operacijskih ekip in
prostorov z drugimi operativnimi programi, na katerih pa se izkazuje povečanje (operacije
endoprotez, operacije hrbtenice). Program operacij na ožilju – krčne žile je bil v povečanem
obsegu izvajan na programu izvenbolnišničnih obravnav.
V tej skupini programov je SB Celje od izkazanih realiziranih 158 primerov nad pogodbenim
obsegom pridobila plačilo za 141 primerov. Program operacij hrbtenic je bil namreč presežen
za več kot 10 % in ga v tej skupini primerov ni bilo možno pridobiti v celoti plačanega. Tako je
bilo pridobljeno plačilo v višini 356,89 uteži nad planiranim pogodbenim obsegom, kar
predstavlja 412.485 €.
3.

Ostali prospektivni programi in ostala akutna

Med ostalimi prospektivnimi primeri, ki sicer predstavljajo del ostale akutne obravnave in so
vključeni v postavko obračuna ostale akutne obravnave, je bila v celoti dosežena in tudi
presežena samo program artroskopij in program koronarografij z aortografijo. Vsi ostali
programi so bili nižji od načrtovanih, vendar na nekaterih področjih višji ali na ravni realizacije
iz preteklega leta 2016. Pri slednjih programih, kjer realizacija ne dosega načrtovane,
ugotavljamo, da ni problematike čakalnih dob.
Sicer pa smo celotno leto 2016 ugotavljali nedoseganje programa celotne ostale akutne
obravnave, katere plan je v višini 24.077 primerov letno. Plan je bil sicer zmanjšan s
prestrukturiranjem programov, vendar kljub temu ob koncu leta ni bil dosežen. Skupna
realizacija primerov ostale akutne obravnave je bila v višini 23.310 primerov, kar pomeni, da
so bili primeri realizirani v 96,8 %.
Skupna realizacija uteži po končnem obračunu 2016 je bila dosežena v višini 99,4 %
načrtovane. Glede na določila Splošnega dogovora 2016 je bilo v letu 2016 plačano celotno
doseženo število uteži ostale akutne obravnave. Doseganje števila uteži v 99,4 % pomeni, da
je bilo realizirano število uteži za 179,05 uteži nižje od načrtovanega, kar pomeni nedoseganje
prihodka ostale akutne obravnave v višini 207.642 €.
Program akutne obravnave je v pogodbi z ZZZS-jem opredeljen na ravni bolnišnice kot celote.
Znotraj bolnišnice imamo postavljen interni plan na ravni posameznih specialnosti, ki je
razviden iz Tabele 10. V letu 2016 je bil plan števila primerov na ravni posameznih specialnosti
zastavljen z možnim 10-odstotnim preseganjem prospektivnih primerov, kar tudi izkazujemo v
Tabeli 10.

Tabela 10: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS), vključno
s prospektivnimi primeri v obdobju v letu 2016 in primerjava s Finančnim načrtom 2016
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Finančni načrt 2016
št.
primerov
št. uteži

Realizacija 2016
št.
primerov št. uteži

Ind. realiz 16/FN16
Struktura 2016
št.
št.
primerov št. uteži primerov št. uteži

Kirurgija z
urologijio

8.663 16.311,83

8.377 16.361,51

96,70

100,30

26,33

34,02

ortopedija

1.367

1.234

3.547,61

90,27

91,06

3,88

7,38

internisitka

7.212 13.639,66

7.394 13.825,77

102,52

101,36

23,24

28,75

infektologija

1.973

2.373,52

1.778

2.404,32

90,12

101,30

5,59

5,00

nevrologija

1.450

2.958,00

1.338

2.926,29

92,28

98,93

4,21

6,08

ginekologija

5.844

4.669,36

5.982

4.935,28

102,36

105,69

18,80

10,26

pediatrija

3.100

2.023,27

2.723

1.801,52

87,84

89,04

8,56

3,75

ORL

2.098

1.489,58

2.216

1.678,83

105,62

112,70

6,96

3,49

160

96,00

177

113,80

110,63

118,54

0,56

0,24

80

44,00

71

44,71

88,75

101,61

0,22

0,09

504

380,02

529

451,46

104,96

118,80

1,66

0,94

31.819 48.091,10

98,05

100,44

100,00

100,00

okulistika
maksil. krg.
dermatologija
SKUPAJ

3.895,95

32.451 47.881,19

Tabela 11: Primerjava realiazcije v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 po posameznih
dejavnostih ABO
Dejavnosti

Realizacija 2015
št.
primerov
št. uteži

Realizacija 2016
št.
primerov št. uteži

Kirurgija z
urologijo
ortopedija

8.600 16.226,53

8.377 16.361,51

1.311

1.234

internisitka

Razlika 2016-2015
št. prim.

št. uteži

Ind. R16/R15
št.
št. prim. uteži

-223

134,98

97,41 100,83

3.547,61

-77

-59,15

94,13

98,36

8.758 14.258,88

7.394 13.825,77

-1.364

-433,11

84,43

96,96

infektologija

2.005

2.399,84

1.778

2.404,32

-227

4,48

nevrologija

1.450

2.981,98

1.338

2.926,29

-112

-55,69

ginekologija

5.779

4.878,81

5.982

4.935,28

203

56,47

pediatrija

3.218

2.039,34

2.723

1.801,52

-495

-237,82

ORL

2.015

1.511,78

2.216

1.678,83

201

167,05

109,98 111,05

150

95,36

177

113,80

27

18,44

118,00 119,34

97

54,85

71

44,71

-26

-10,14

533

415,17

529

451,46

-4

36,29

31.819 48.091,10

-2.097

-378,20

okulistika
maksil. krg.
dermatologija
SKUPAJ

3.606,76

33.916 48.469,30

88,68 100,19
92,28

98,13

103,51 101,16
84,62

73,20

88,34

81,51

99,25 108,74
93,82

99,22

Za leto 2016 je bilo glede na spremenjene procese dela v bolnišnici, ki jih je prineslo delovanja
novega urgentnega centra na dejavnostih, kjer smo predvidevali zmanjšanje programa, le-to
bilo tudi načrtovano (internistika, infektologija, pediatrija). Program na operativnih strokah je
bil s Finančnim načrtom 2016 povečan iz naslova predvidenega večjega števila operativnih
posegov (kirurgija, otropedija, ORL).
Kljub izkazanemu skupnemu zmanjšanju programa internistike v letu 2016 v primerjavi z 2015,
pa je bil v tej skupini povečan program na kardiologiji zaradi izvajanja enkratnega dodatnega
programa. Skupaj je bilo na kardiološkem oddelku v letu 2016 v primerjavi z letom 2015
obravnavanih 294 več pacientov.
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Na realizacijo programa na posameznih dejavnostih so v letu 2016 vplivale še tekoče razmere,
s katerimi se je srečevala bolnišnica. Gre za porast števila kompleksnejših obravnav starejših
pacientov in prostorsko problematiko bolnišnice. Vse to se odraža na dejavnosti infektologije,
kjer so bile v letu 2016 izvedene reorganizacijske spremembe. Otroška populacija je bila iz
oddelka infektologije preseljena na oddelek pediatrije, infektološke postelje pa so bile
namenjene starejšim, težjim bolnikom. Glede na to je na infektologiji razviden upad števila
primerov ob sicer zmanjšanem številu uteži. Načrtovano zmanjšanje števila primerov na
pediatriji je bilo v letu 2016 zaradi vzpostavitve opazovalnih postelj bistveno višje; in to kljub
temu, da se je otroška populacija iz oddelka infektologije v celoti prenesla na oddelek
pediatrije.
Na področju kirurgije je v letu 2016 razvidno zmanjšano število primerov ob sicer
nezmanjšanemu številu uteži. Vzrok za to je v tem, da je SB Celje izvajala zahtevnejše, dražje
posege (hrbtenična kirurgija, operacije na ožilju), realizirani pa niso bili vsi planirani
enostavnejši primeri (operacije kile, žolčev, odstranitve osteosint.mat..). Pri operacijah kil je
bilo manj programa pri otrocih, pri odstanitvah osteosi materiala so se spremenile indikacije za
odstranitev, poleg tega je bilo manj operacij pri poškodbah otrok. Pri opercijah žolčnikov je bila
dosežena realizacija 2015.
Na področju ortopedije je bil v letu 2016 zastavljen višji obseg dela od realizacije iz preteklega
leta 2015. V letu 2016 se je izvajal povečan obseg programa endoprotez in artroskopij, bila
pa je manjša realizacija na področju drugih posegov (operacije haluxov, operacije rame). Kljub
zmanjšani realizaciji primerov v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 za 5,87 %, pa je bilo glede
na strukturo programa na ortopediji zmanjšano število uteži le za 1,64 %.
Večje povečanje programa od siceršnjega načrtovanega se v letu 2016 izkazuje na področju
ginekologije in ORL oddelka zaradi povečanega števila operativnih posegov.
Tabela 12: Povprečna ležalna doba v SBC ( št. dni) v obdobju 2007-2015
Leto

2008

št. dni

4,94

2009
4,77

2010
4,38

2011

2012

4,00

4,20

2013
4,15

2014
4,29

2015

ind
16/15
4,44 106,22

2016

4,18

Ležalna doba v SB Celje v letu 2016 se je podaljšala zaradi izločanja krajših hospitalizacij na
izvenbolnišnične obravnave; ob tem se je povečal delež težjih, kompleksnejših obravnav
starejših pacientov s številnimi pridruženimi boleznimi. Slednje je tudi vzrok za stanje na
področju akutne obravnave v SB Celje v letu 2016, ki je razvidna iz Tabele 1 tega poglavja.
Število primerov v SB Celje v letu 2016 se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 6,18 %,
ob tem pa se je število uteži zmanjšalo le za 0,78 %. Povečala se je tudi povprečna realizirana
utež – iz povprečno realizirane v višini 1,429 v letu 2015 na 1,511 v letu 2016.
Programi, načrtovani po enotnih standardiziranih cenah v okviru ambulantnih obravnav
Tabela 13: Realizacija primerov, načrtovanih po enotnih cenah v letu 2016 v primerjavi s
planom in realizacijo 2015
Storitev-število posegov (aplikacij)
operacija kile
proktoskopija

Realizacija
Plan
Realizacija Indeks
Indeks
1-12 2015 1-12 2016 1-12 2016 R16/R15 R16/P16
118
130
130
110,17
100,00
2.405

2.500

2.382

99,04

95,28

rektoskopija

129

200

97

75,19

48,50

sklerozacija

8

30

22

275,00

0,00
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Storitev-število posegov (aplikacij)
ligatura
aplikacija qutenza obliža

Letno poročilo 2016

Realizacija
Plan
Realizacija Indeks
Indeks
1-12 2015 1-12 2016 1-12 2016 R16/R15 R16/P16
594
440
592
99,66
134,55
5

5

1

20,00

20,00

operacija karpalnega kanala

708

720

685

96,75

95,14

operacija na ožilju
priprava in aplikacija zdravila
Remicade/Mabthera
medikamentozni splav

477

750

680

142,56

90,67

364

364

432

118,68

118,68

294

294

294

100,00

100,00

180

180

199

110,56

110,56

324

1.092

369

113,89

33,79

262

525

202

77,10

38,48

861

861

1.254

145,64

145,64

2.116

2.116

2.470

116,73

116,73

796

771

759

95,35

98,44

9.641

10.978

10.568

109,62

96,27

histeroskopska operacija
onkologija : sistemsko zdravljenje
karcinoma dojke
onkologija: sist.zdravljenje karc.
debelega črevesa in danke
zdravlj. star. deg. makule z anti VEGF
- prva in nad. obr. - primer
zdravlj.star. deg. makule z anti VEGF
- nad. obr.z intravitr. aplik. zdr.- primer
operacije sive mrene
SKUPAJ

Programi v tabeli 13 so programi, ki se izvajajo na način izvenbolnišničnih obravnav. Večji del
gre za programe, ki so se prenesli iz bolnišničnih obravnav, nekateri programi (novejši) pa so
že od uveljavitve načrtovani na način izvenbolnišničnih obravnav (VEGF, sistemsko
zdravljenje).
SB Celje je tudi v letu 2016 sledila usmeritvam iz Splošnega dogovora 2016 po prenašanju
bolnišničnih obravnav na način izvenbolnišničnih. To je razvidno tudi iz Tabele 13, saj se je
skupno število tovrstnih izvenbolnišničnih obravnav v letu 2016 v primerjavi s preteklim letom
2015 povečalo za 9,6 %.
S prestrukturiranjem v letu 2016 je SB Celje prenesla večinski del programa operacij na ožilju
– krčne žile na način izvenbolnišničnih obravnav. Tako se je število opravljenih operacij krčnih
žil, izkazanih v Tabeli 13 v letu 2016 v primerjavi s preteklim letom povečalo za 42,56 %.
Skupni program operacij na ožilju – krčne žile (seštevek programa v akutni obravnavi in v
izvenbolnišnični obravnavi) se je povečal iz realizacije 545 posegov v letu 2015 na 713
posegov v letu 2016 (za 30,8 %).
Pri pregledu Tabele 13 je potrebno upoštevati, da vključuje tudi programe, ki so vezani na
plačilo celotne realizacije, ne glede na preseganje: aplikacije zdravil, medikamentozni splav,
program VEGF. Za program operacij kil in program operacij žil pa je možno pridobiti plačilo do
10 % nad pogodbenim obsegom. Ta možnost je bila realizirana na programu operacij kil, ki je
tudi bil realiziran za 10 % nad rednim pogodbenim obsegom. Med določenimi programi je
možno tudi prelivanje proktoskopija/rektoskopija in sklerozacija/ligature.
Odstopanje od planiranih obsegov v Tabeli 13 je tako kot v preteklih letih razvidno na
programu sistemskega zdravljenja raka. Na programu sistemskega zdravljena karcinoma
dojke je bila sicer realizacija v letu 2016 višja od leta 2015, na programu karcinoma debelega
črevesja in danke pa nižja.
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Načrtovani program aplikacij zdravil za zdravljenje raka je bil zastavljen na osnovi
predvidenega postopnega prenosa določenih aplikacij zdravil iz Onkološkega inštituta
Ljubljana v SBC za paciente celjske regije in v tej višini ostaja kot plan SB Celje.
Iz izkazanih podatkov doseganja pogodbenih programov ZZZS v Tabeli 13 izhaja, da je bil
realiziran manjši prihodek od pogodbeno dogovorjenega za program aplikacij zdravil za
sistemsko zdravljenje (karcinom dojke in črevesja) v višini 277.673 €. Skupna višina
nedoseženih pogodbenih programov na ostalih programih iz Tabele 13 je v višini 24.556 € (od
tega 10.184 € na opracijah karpalnega kanala, 6.658 € na programu operacij sivih mren).
Neakutna bolnišnična obravnava
Tabela 14: Realizacija obsega dela neakutne obravnave v letu 2016
Vrsta obravnave
neakutna obravnava ( št. oskrbnih dni)

Realizacija
2015
2.853

Plan
2016
3.714

Realizacija
Indeks
Indeks
2016
R16/R15 R16/P16
2.686
94,15
72,32

Razvidno je, da je realizacija programa neakutne obravnave v letu 2016 za 6,85 % nižja od
realizacije iz leta 2015; dosežen obseg programa v letu 2016 pa je bil na ravni 72,32 %
načrtovanega.
Realizacija programa neaktune obravnave je povezana s prostorsko problematiko, ki je
prisotna v SB Celje in se je v letu 2016 še dodatno poglobila zaradi nujnega preurejanja starih
in dotrajanih bolnišničnih prostorov ter istočasnega izvajanja dodatnih programov. Oddelki,
kjer so pacienti, ki bi bili primerni za neakutno obravnavo, so bili praviloma prezasedeni in
usmerjeni v akutno zdravljenje, samostojnega oddelka neakutne obravnave pa SB Celje nima.
Skupna višina nerealiziranega pogodbenega programa neakutne obravnave v letu 2016 je v
višini 77.022 €.
Spremljanje (doječe matere, sobivanje, spremstva)
Tabela 15: Realizacija obsega spremljanj (doječih mater, sobivanja staršev in spremstev) do
ZZZS v letu 2016
Vrsta obravnave
Doječe matere(št.NOD)
Sobivanje starša ob bolnem otroku (št. NOD)
Spremljevalci

Realizacija
2015

Plan
2016

Realizacija Indeks
Indeks
2016
R16/R15 R16/P16

962

962

842

87,53

87,53

6.440

6.440

5.926

92,02

92,02

29

33

37

127,59

112,12

Program doječih mater in sobivanj starša ob bolnem otroku je bil v letu 2016 načrtovan na
ravni realizacije iz leta 2015. Pri programu doječih mater in sobivanj staršev je razvidna v letu
2016 v primerjavi z letom 2015 znižana realizacija, v letu 2016 pa je razvidno nekoliko večje
število spremstev.
Ambulantna dejavnost

Osnovna zdravstvena dejavnost
Tabela 16: Realizacija obsega programov osnovne zdravstvene dejavnosti v letu 2016
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Ambulantna dejavnost
- ginekološki dispanzer-št. količnikov

Realizacija
2015
56.050

- delovna terapija +funkc. del.t.
- fizioterapija- št. uteži
- SVIT - št. preiskav

Plan
Realizacija
2016
2016
58.747
58.748

Indeks
Indeks
R16/R15 R16/P16
104,81
100,00

46.957

46.286

52.071

110,89

112,50

7.531

5.123

7.682

102,00

149,96

648

648

721

111,27

111,27

Vsi programi, ki se izvajajo kot osnovna zdravstvena dejavnost, so bili v letu 2016 doseženi in
na večini področij tudi preseženi glede na planirane višine.
SB Celje ima pogodbeno dogovorjenega 1,8 tima programa ginekološkega dispanzerja,pri
katerem je indeks doseganja glavarine je v višini 123,59. Glede na dosežen indeks glavarine
je iz Tabele 16 razviden program višine količnikov iz obiskov, ki je bil s končnim obračunom
2016 tudi v celoti priznan in plačan s strani ZZZS.
Program SVIT je bil načrtovan v višini realizacije iz preteklega leta 2015. V letu je bila
realizacija programa SVIT višja od realizacije preteklega leta 2015 za 11,27 % in je bila tudi v
celoti plačana.
Neplačan s strani ZZZS pa ostaja program fizioterapije in delovne terapije. Program
fizioterapije je bil v letu 2016 realiziran praktično na ravni iz leta 2015, kar pomeni, da je bil
glede na planirano višino presežen v višini 50 %. Vrednost nepriznanega oz. neplačanega
programa fizioterapije s strani ZZZS v deležu OZZ v letu 2016 je bil v višini 128.610 €, vrednost
neplačanega programa delovne terapije pa v višini 10.967 €.

Specialistična ambulantna dejavnost
Tabela 17: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2016
Ambulantna dejavnost

Realizacija
2015

Plan 2016

Realizacija
2016

Indeks
R16/R15

Indeks
R16/P16

Spec.amb.dej. s FD
- št. točk
- št. obiskov

3.893.145

4.093.768

3.962.536

101,78

96,79

324.374

345.150

321.319

99,06

93,10

Na področju specialistične ambulantne dejavnosti v letu 2016 ne dosegamo skupnega
načrtovanega obsega dela, v primerjavi z letom 2015 pa je obseg opravljenega dela večji.
Na področju spec. amb. dejavnosti ima SB Celje dogovorjene pogodbene programe pri
dejavnostih, izkazanih iz tabel 18 in 19; za vsako od izkazanih dejavnosti poteka tudi ločen
obračun. Programi so na večini dejavnosti plačani do pogodbeno dogovorjene višine, razen
pri dejavnosti internistične onkologije, kjer je program plačan v višini celotne dosežene
realizacije, torej tudi nad pogodbeno dogovorjenim obsegom.
Merilo za plačilo programa spec. amb. dejavnosti je doseganje števila ambulantnih točk ali
doseganje števila obiskov v okviru posamezne dejavnosti, izkazane v tabelah št. 18 in št.19.
Če načrtovano število točk ni v celoti doseženo, je možno pridobiti celotno plačilo v primeru,
da je doseženo planirano število obiskov, pri tem pa realizacija števila točk ne sme biti nižja
od 85 % planiranih. Doseganje programov (število spec. amb. točk, št. obiskov) po posameznih
specialnostih izkazujemo v Tabeli 18 in 19.
Večjih sprememb obsegov programov spec.amb.dejavnosti v letu 2016 glede na leto 2015 s
prestrukturiranjem ali širitvami programov ni bilo. Spremembe programa pa so bile:
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na področju infektologije (začasno prestrukturiranje z dejavnostjo pediatrije v letu 2016;
maksilofacialna kirurgija – začasno povečano izvajanje programa (prevzem programa
od drugega izvajalca) za 0,5 tima v celotnem letu 2016;
širitev programa pediatrije po Aneksu 1 k Splošnemu dogovoru 2015 za 0,5 tima zaradi
delovanja PUC.

Na nekaterih področjih pa se še v letu 2016 odražajo širitve programov, ki so bile pridobljene
konec leta 2014 ali v letu 2015 (urologija, revmatologija, okulistika…) in jih tudi v letu 2016 ni
bilo možno realizirati v celotnem pridobljenem obsegu.
Tabela 18: Realizacija spec. amb. točk po specialnostih do ZZZS v letu 2016 v primerjavi z
letom 2015 in planom 2016
SPECIALISTIČNE TOČKE
Oddelek, enota

Realizacija
2015

Plan 2016

Realizacija
2016

Indeks
R16/R15

Indeks
R16/P1

Internistična nujna pomoč

132.013

107.159

128.685

97,48

120,09

Kirurška nujna pomoč

309.902

301.612

294.607

95,06

97,68

Rtg. diagnostika

292.099

300.000

287.247

98,34

95,75

UZ diagnostika

160.234

160.633

167.288

104,40

104,14

Mamografija

33.797

36.192

29.587

87,54

81,75

Fiziatrična ambulanta

31.246

31.456

33.663

107,74

107,02

Tireologija

189.380

188.319

190.352

100,51

101,08

Kirurgija

361.124

368.677

348.779

96,58

94,60

Urologija

121.832

148.744

126.200

103,59

84,84

4.386

3.890

5.069

115,57

130,30

79.404

134.918

78.375

98,70

58,09

Otorinolaringologija

229.760

231.550

233.597

101,67

100,88

Maksilof. kirurgija

201.658

224.089

226.604

112,37

101,12

Okulistika

281.748

352.468

300.025

106,49

85,12

Kardiologija

245.623

239.496

244.220

99,43

101,97

Internistika

106.894

113.857

105.466

98,66

92,63

22.559

27.390

26.608

117,95

97,14

Amb. za bolezni dojk
Ortopedija

Revmatologija
Internistična onkologija
Diabetologija z
endokrinologijo
Gastroenterologija

7.972

7.972

9.194

115,33

115,32

133.059

125.701

127.727

95,99

101,61

184.237

182.562

171.833

93,27

94,12

Nevrologija

296.232

303.589

317.249

107,09

104,50

Infektologija

37.849

31.995

31.779

83,96

99,32

Dermatovenerologija

159.399

158.755

159.427

100,02

100,42

Ginekologija

109.199

98.201

113.117

103,59

115,19

Pediatrija skupaj s PUC

161.541

214.543

205.838

127,42

95,94

Tabela 19: Realizacija št. obiskov po specialnostih do ZZZS v letu 2016 v primerjavi z letom
2015 in planom 2016
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Realizacija
2015

Plan 2016

OBISKI
Realizacija
2016

Indeks
R16/R15

Indeks
R16/P16

Internistična nujna pomoč

15.341

12.898

14.488

94,44

112,33

Kirurška nujna pomoč

31.290

29.245

28.951

92,52

98,99

Fiziatrična ambulanta

3.324

3.210

3.241

97,50

100,97

Tireologija

3.961

4.028

4.089

103,23

101,51

Kirurgija

60.449

61.157

58.409

96,63

95,51

Urologija

17.219

20.891

17.416

101,14

83,37

986

870

1.139

115,52

130,92

Ortopedija

12.845

18.985

12.630

98,33

66,53

Otorinolaringologija

24.348

24.755

23.943

98,34

96,72

9.392

11.348

11.164

118,87

98,38

Okulistika

23.379

30.857

24.607

105,25

79,75

Kardiologija

36.741

39.026

33.978

92,48

87,07

Internistika

8.223

8.171

7.902

96,10

96,71

Revmatologija

2.798

3.429

3.298

117,87

96,18

Internistična onkologija

2.006

1.898

2.259

112,61

119,02

Amb. za bolezni dojk

Maksilof. krg.

Diabetologija z endokrinologijo

10.907

10.334

10.292

94,36

99,59

Gastroenterologija

2.085

2.102

1.990

95,44

94,67

Nevrologija

9.947

9.354

10.000

100,53

106,91

Infektologija

6.902

5.602

5.915

85,70

105,59

24.270

25.906

23.878

98,38

92,17

7.169

6.612

7.084

98,81

107,14

10.792

14.472

14.646

135,71

101,20

Dermatovenerologija
Ginekologija
Pediatrija skupaj s PUC

Iz podatkov je razvidno, da je največje odstopanje od obsega dela, načrtovanega po Pogodbi
ZZZS, na dejavnosti ortopedije. Vzrok je v višini ambulantnega programa, ki ga SB Celje glede
na kadrovsko zasedenost ortopedskega oddelka SB Celje ni zmožna realizirati (program
spec.amb.dejavnosti ortopedije v Pogodbi 2016 je v višini 3,04 tima). Ob primerjavi
obremenitev ortopedov z ambulantnim delom smo že pred leti ugotavljali, da je le-ta sicer v
SB Celje v primerjavi z drugimi izvajalci v Sloveniji velika. Pogodbeni program spec.amb.točk
ortopedije je bil v letu 2016 realiziran v višini 58,09 %, program obiskov pa v višini 66,53 %
načrtovanega. Kljub temu pa je bila dosežena višina programa v letu 2016 le malo nižja od
doseženega programa v letu 2015 (za 1,3 % nižje število ambulantnih točk v letu 2016 kot v
letu 2015). V preteklih letih smo z ZZZS OE Celje že poskušali reševati problematiko z
začasnim zmanjšanjem programa z namenom, da program opravi drug izvajalec v regiji,
vendar pa do prenosa k drugemu izvajalcu ni prišlo, zato program v letu 2016 ostaja v okviru
SB Celje.
Drugo najnižje doseganje programa v letu 2016 (81,75 %) je na programu mamografije. Vzrok
je v zamenjavi starega mamografskega aparata z novim sredi leta 2016 in posledično temu
izpad programa. Sicer pa se je SB Celje v letu 2016 pripravljala in je tudi realizirala vse pogoje
za opravljanje mamografskega preventivnega programa DORA, vendar pa zaradi zamujanja
drugih izvajalcev do pričetka izvajanja tega programa v SB Celje letu 2016 ni prišlo.
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Doseganje programa v višini cca 85 % načrtovanega je izkazano na dejavnosti okulistike in
urologije. Na področju spec.amb. okulistike je bil konec leta 2015 pridobljen program
diabetične retinopatije v višini 1,9 ambulantnega tima. Program diabetične retinopatije v letu
2016 ni bil v celoti dosežen, iz česar izhaja tudi nedoseganje skupnega programa okulistike.
Sicer pa je skupni program spec.amb. okulistike v letu 2016 višji za 6,5 % od doseženega v
letu 2015.
Na področju urologije že drugo leto zapored ugotavljamo nedoseganje programa iz naslova
zmanjšanja števila kontrolnih obiskov, poleg tega je bil program konec leta 2014 povečan
zaradi skrajševanja čakalnih dob. Kljub temu pa je višina realiziranega
programa
spec.amb.urologije v letu 2016 za 3,6 % višja kot v letu 2015.
Na vseh drugih dejavnostih, ki izkazujejo nedoseganje programa, vendar je realizacija le-tega
višja od 90 % doseganja plana so vzroki v kadrovskih deficitih (gastroenterologija, internistika),
ter v patologiji (kirurška nujna pomoč, kirurgija).
Kljub kadrovskim deficitom pa je SB Celje v letu 2016 s povečanimi obremenitvami obstoječih
kadrov zaradi ugotavljanja nesprejemljivo dolgih čakalnih dob skrajševala čakalne dobe na
področju gastroenterologije (kolonoskopije), revmatologije, nevrologije.
Iz podatkov po posameznih dejavnostih so razvidna tudi preseganja obsegov programov,
največje preseganje je na področju internistične prve pomoči in ginekoloških ambulant.
V Tabeli 20 prikazujemo vrednost nedoseženih programov in vrednost preseženih (neplačanih
programov v deležu OZZ). Skupna vrednost nerealiziranih programov spec.amb.dej. v letu
2016 je bila v višini 578.452 € (celotna vrednost storitev). Skupna vrednost preseženih,
neplačanih programov spec.amb. dejavnosti v deležu obveznega zdravstvenega zavarovanja
v letu 2016 pa je bila v višini 315.873 €.
Tabela 20: Vrednost nedoseženih in nepriznanih programov ZZZS spec.amb.dejavnosti po
medicinskih področjih SB Celje v letu 2016
Nepriznano preseganje
1-12 2016 v deležu OZZ
Indeks
Vrednost v
Vrednost v €
realizacije
€
578.452
315.873

Nedoseganje 1-12 2016
Dejavnost

Indeks
realizacije

SKUPAJ
SKUPNO MEDIC. PODROČJE

114.580

URGENTNI CENTER -int.nujna pomoč

217.974
120,09

189.453

104,14

13.442

FIZIATRIČNA AMBULANTA

107,02

4.978

ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO:

101,08

10.101

URGENTNI CENTER -kirurška nujna pomoč

97,68

48.260

UZ DIAGNOSTIKA
RTG DIAGNOSTIKA

95,75

47.196

MAMOGRAFIJA

81,75

19.124

OPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE
KIRURŠKE AMBULANTE SKUPAJ

406.963
94,6

AMB. ZA DOJKE
UROLOŠKA AMBULANTA

84,84

66.809

AMB. ZA ORTOP.

58,09

164.314

OČESNE AMBULANTE

85,12

117.473

AMB. ZA ORL

14.150

58.366
130,3

2.508

100,88

4.466
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Vrednost v €

Nepriznano preseganje
1-12 2016 v deležu OZZ
Indeks
Vrednost v
realizacije
€
101,12
7.177

56.909

48.729

Nedoseganje 1-12 2016
Dejavnost

Indeks
realizacije

AMB. ZA MAKS. KRG
NEOPERATIVNO MEDICINSKO
PODROČJE
INTERNISTIČNE AMBULANTE SKUPAJ

92,63

25.265

REVMATOLOŠKA AMBULANTA

97,14

2.355

AMB. ZA BOL. PREB.

94,12

29.289

KARDIOLOGIJA

101,97

DIABET+ENDOKR.- odd. za angiologijo

101,61

5.757

104,5

30.079

100,42

1.542

115,19

35.021

NEVROLOŠKE AMBULANTE
DERMATOVENEROLOŠKE AMBULANTE
GINEKOL.- POR. MEDICINSKO
PODROČJE

11.350

Ob končnem obračunu 2016 je bilo na področju ambulantne dejavnosti realizirano določilo o
plačilu preseganja števila prvih obiskov. Glede na realizacijo prvih obiskov, razvidno iz Tabele
21, je SB Celje pridobila na področju specialistične ambulantne dejavnosti plačilo v skupni
višini 18.996,30 €. Iz tabele je razvidno, pri katerih dejavnostih je SB Celje pridobila dodatno
plačilo.
Tabela 21: Realizacija spec. amb. obiskov ( prvih in kontrolnih) po specialnostih do ZZZS v
letu 2016
Dejavnost

Finančni načrt
2016
št.
št. prvih
kontr.
pregl.
pregl.

Realizacija
2016
št.
št. prvih
kontr.
pregl.
pregl.

Indeks
R/FN
prvi
pregl.

DODATNO
PLAČILO V €
ZA OZZ

% preseganje
kontr.pregl. (20plana
prvih
primerov)

Internistika

2.104

5.280

1.852

4.515

88,02

85,51

-

Infektologija

4.449

1.832

4.406

1.527

99,03

83,35

-

Revmatologija

1.225

2.139

1.170

2.098

95,51

98,08

-

Onkologija

224

1.102

231

1.724

103,13

156,44

132,03

Nevrologija

6.659

3.137

6.937

2.592

104,17

82,63

-

Pediatrija

9.827

3.868

11.302

3.172

115,01

82,01

-

Ginekologija

3.864

695

4.392

808

113,66

116,26

8.770,79

Kirurgija

13.015

43.774

12.434

41.638

95,54

95,12

-

Urologija

5.343

14.233

4.379

11.763

81,96

82,65

-

311

563

445

694

143,09

123,27

1.679,00

Ortopedija

10.118

7.778

6.771

5.833

66,92

74,99

-

Otorinolaringologija

14.329

9.614

13.569

9.951

94,70

103,51

-

Okulistika

10.440

11.859

6.518

16.214

62,43

136,72

-

8.243

11.701

8.592

11.282

104,23

96,42

4.714,35

4.764

5.673

4.734

6.430

99,37

113,34

-

1.844

1.500

1.880

1.357

101,95

90,47

505,49

1.187

7.423

1.284

7.639

108,17

102,91

1.631,12

777

1.073

735

1.018

94,59

94,87

-

Za bolezni dojk

Dermatologija
Maksilofacilna
kirurgija
Fiziatrija
Diabetologija ,
endokrinologija
Gastroenterologija
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Finančni načrt
2016
št.
št. prvih
kontr.
pregl.
pregl.

Dejavnost

Realizacija
2016
št.
št. prvih
kontr.
pregl.
pregl.

Indeks
R/FN
prvi
pregl.

DODATNO
PLAČILO V €
ZA OZZ

% preseganje
kontr.pregl. (20plana
prvih
primerov)

Kardiologija*

2.755

32.621

2.763

30.969

100,29

94,94

161,21

Tireologija

1.669

2.230

1.715

2.328

102,76

104,39

1.402,14

SKUPAJ:

18.996,30

* vključuje tudi antitrombotično ambulantno

Program EMG v okviru izvjanja EDP
Na tem področju je bolnišnica še pred uvedbo EDP sama začela z večanjem programa
opravljenih preiskav, saj so bile čakalne dobe nanjo zelo dolge in so presegale najdaljše
dopustne čakalne dobe. V letu 2016 smo tako opravili 517 EMG preiskav več kot v letu 2015
(16%), od tega 200 v okviru EDP. Dodatni program za skrajševanje čakalnih dob je bil
opravljen v obliki dela izven rednega delovnega časa oz. za izplačilo dodatka za povečan
obseg dela.
Tabela 22: Realizacija program EMG v SB Celje v letih 2015 in 2016
Storitve/Leto

Leto 2015

Leto 2016

Število EMG

3.278

3.795

Razlika
2016-2015
517

Indeks
2016/2015
115,77

Tabela 23: Realizacija EDP programa in plačilo EDP programa v letu 2016
Storitve
EMG

Obseg
planiranih
storitev
200

Realizacija obsega Planirani dodatni
storitev
prihodki (€)
517

Plačana
realizacija v €

17.600

10.309

Izvedli smo organizacijske spremembe, izobrazili mlade zdravnike in vključili tudi zunanje
sodelavce.
Skupno število čakajočih se je znižalo iz 881 na 798 pacientov (za 10%), praktično v celoti pa
smo odpravili preseganje maksimalno dopustne čakalne dobe za obe stopnji nujnosti.
Čakalna doba na EMG je 1. januarja 2017 znašala 86 dni za paciente z napotnico z oznako
hitro in 169 dni za paciente z napotnico z oznako redno.

Program dejavnosti MR in CT
MR
Tabela 24: Plan in realizacija števila MR preiskav v letu 2016 v primerjavi s planom in
realizacijo 2015
Realizacija
2015
5.593

Plan
2016
5.593

Realizacija
2016
6.480

Indeks
R16/R15
115,88

Indeks
R16/P16
115,88

- MR glave in vratu

1.911

1.911

2.240

117,22

117,22

- MR skeleta

3.330

3.330

3.734

112,17

112,17

Dejavnost
MR- št. preiskav skupaj:
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- MR toraks in abdomen
- MR angiografije
- MR specialna MR slikanja
- MR z anestezijo

Letno poročilo 2016

40

40

47

117,50

117,50

278

278

406

146,04

146,04

2

2

0

0,00

0,00

32

32

53

165,63

165,63

Program MR je bil v letu 2016 s Pogodbo ZZZS načrtovan na ravni realizacije iz leta 2015.
Realiziran program MR v letu 2016 je bil za 15,88 % višji od realizacije iz leta 2015, kar pomeni,
da je bilo v letu 2016 realiziranih za 887 preiskav več kot v letu 2015. Program je bil realiziran
z dodatnimi obremenitvami obstoječega kadra izven rednega delovnega časa. S tem so bile
izkoriščene maksimalne zmogljivosti obstoječega MR aparata.
Glede na določila Splošnega dogovora 2016 je bil MR program v letu 2016 plačan v višini
celotne dosežene realizacije. Iz naslova razvidne povečane realizacije nad planirano je SB
Celje pridobila v letu 2016 dodatna finančna sredstva nad pogodbeno dogovorjenimi v višini
198.155 €.
CT
Program CT dejavnosti je bil s prestrukturiranjem v Pogodbi ZZZS 2016 povečan za 1.038
storitev na letnem nivoju (iz 8.823 na 9.861). S tem se je planiran obseg programa približal
realizaciji iz preteklega leta 2015. V zadnjih letih smo povečevali predvsem program CT
angiografij s prestrukturiranjem iz akutne obravnave v skladu s strokovnimi smernicami. Tudi
v letu 2016 smo število CT angiografij povečali za 152 preiskav. Sicer pa smo v letu 2016
povečali vse vrste CT preiskav.
Tabela 25: Plan in realizacija števila CT preiskav v letu 2016 v primerjavi s planom 2016 in
realizacijo 2015
Dejavnost
CT - število preiskav skupaj:

Realizacija
2015
10.139

Plan
Realizacija
2016
2016
9.689
12.115

Indeks
R16/R15
119,49

Indeks
R16/P16
125,03

- CT glave in vratu

5.782

5.227

6.850

118,45

131,03

- CT skeleta

1.622

1.598

1.749

107,90

109,45

- CT toraks in abdomen

1.458

1.414

1.759

120,64

124,40

- CT angiografije

1.273

1.445

1.742

136,84

120,55

4

5

15

375,00

300,00

- specialna CT slikanja

Kljub povečanemu CT programu pa je bila realizacija v letu 2016 višja od načrtovane za 25 %.
Povečana realizacija v letu 2016 je izkazana na vseh vrstah preiskav. Največji trend rasti
števila preiskav v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 imajo CT angiografije.
Program CT dejavnosti tudi v letu 2016 ostaja s strani ZZZS plačan v višini planiranega.
Vrednost neplačanega programa CT preiskav v deležu OZZ v SB Celje je v letu 2016 v višini
327.089,76 €. SB Celje pa je pridobila glede na določila Splošnega dogovora 2016 dodatno
plačilo za slikovno diagnostiko za rakave bolnike na področju CT preiskav v višini 11.275,76
€.
Dializna dejavnost
Tabela 26: Realizacija obsega dela dializne dejavnosti do ZZZS v letu 2016
Dializna dejavnost

Realizacija
2015

Plan
2016

Realizacija
2016

Indeks
R16/R15

Indeks
R16/P16
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Število dializ skupaj

21.590

21.590

20.514

95,02

95,02

DIALIZA I - kronična

1.922

1.922

1.208

62,85

62,85

714

714

775

108,54

108,54

17.280

17.280

17.915

103,67

103,67

459

459

115

25,05

25,05

1.215

1.215

501

41,23

41,23

DIALIZA II - akutna
DIALIZA III- hemofiltracija…
DIALIZA IV - perit. dializa - dan
DIALIZA V - APD

Znižan obseg skupnega realiziranega števila dializ v letu 2016 je predvsem posledica
zmanjšanega števila dializnih bolnikov z dializo IV in dializo V. Gre za dialize, ki si jih izvajajo
na domu pacienti sami.
Pri dializah, ki se izvajajo v bolnišnici (dializa I, II in III) je razvidna sprememba strukture v
smeri zmanjševanja dialize I in povečevanja dialize III. Sicer pa je tudi pri tej skupini dializ
razvidno v letu 2016 nekolikšno zmanjšanje (skupna realizacija v letu 2016 je bila v višini
19.916 dializ, v letu 2016 pa 19.898 dializ). Vzrok za to je v spremembi pravil zaračunavanja
dializ pri hospitaliziranih pacientih s 1.10.2016. S to spremembo pravil se v času hospitalizacije
dialize za kronične bolnike ne smejo več posebej zaračunavati tako kot je to bilo pred
1.10.2016. S tem novim pravilom ugotavlja SB Celje precejšen izpad prihodka dializne
dejavnosti ob siceršnjem nezmanjšanem strošku za ta program. Ta izpad se bo v celoti izkazal
v letu 2017.
Povzetek obsega nedoseganj in neplačanih preseganj programov ZZZS v letu 2016
Tabela 27: Nedoseganja, preseganja pogodbenih programov za ZZZS v letu 2016 v €
Naziv dejavnosti

Nedoseganja v €
(ozz+pzz)

ROBOTSKA KIRURGIJA

54.786

NEAKUTNA OBRAVNAVA
PROGRAM SPREMSTEV
(sobivanje,doječe,spremlj)
ENOTNE CENE (brez onkologije)

77.022

ENOTNE CENE - onkologija
OSNOVNA DEJAVNOST (fizioterapija, delovna th.)
SPEC.AMB.DEJAVNOST (ambulante) z
upoštevanjem plačila preseganja prvih obiskov
CITOPATOLOŠKE STORITVE

21.667
24.556

10.580

277.673
139.577
578.452

296.877
75.401

CT
SKUPAJ

OZZ iz nepriznanega
preseganja v €

327.090
1.034.156

849.525

Iz tabele ja razvidno, da je bila skupna višina nedoseženih programov v letu 2016 v višini
1.034.156 €, skupna višina neplačanih preseženih programov (v deležu OZZ) pa v višini
849.525 €. Ob primerjavi z letom 2015 ugotavljamo, da se je višina nedoseganj v letu 2016
povečala glede na leto 2015 (v letu 2015 je bila v višini 970.113 €), višina neplačanih
preseganj pa zmanjšala (v letu 2015 je bila v višini 1.086.858 €).
4.2.2.2. Obseg zdravstvenih storitev za ostale plačnike
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Načrtovani in realizirani program za druge plačnike je izkazan v prilogi – Obrazec 1 Delovni
program.
V okviru načrtovanega programa akutne obravnave za druge plačnike je načrtovan program
na osnovi konvencij in samoplačniško trženje storitev akutne obravnave. V okviru tega je
največji delež načrtovan v okviru travmatologije, kardiologije, urologije in ginekologije. V letu
2016 je bil načrtovan obseg na osnovi realizacije preteklega leta; tako je bilo načrtovanih 229
primerov in 447,22 uteži akutne obravnave. Dejanska realizacija v letu 2016 je bila 231
primerov in 340,88 uteži; to pomeni, da je bil načrtovani obseg primerov v celoti realiziran oz.
presežen, obseg uteži akutne obravnave pa je bil manjši od načrtovanega.
Program zdravstvenih storitev izven programa za ZZZS pri ambulantni dejavnosti je v letu
2016 načrtovan na osnovi realizacije iz preteklega leta. Tako kot pri hospitalni dejavnosti gre
tudi tukaj za program, ki ga opravljamo na osnovi konvencij in program za samoplačnike. Na
tem segmentu je bilo za leto 2016 v okviru specialistične ambulantne dejavnosti načrtovanih
skupaj 1.666 obiskov in 18.937,41 ambulantnih točk. Plan obiskov smo presegli za 10,4 % in
realizirali 18.937 obiskov in s povprečno nižjim številom točk na obisk dosegli 16.582 točk.
V dializni dejavnosti smo za leto 2016 načrtovali program na osnovi realizacije iz leta 2015.
Realizacija iz leta 2016 je bila nižja od realizacije iz leta 2015 in je znašala 106 dializ.
Tabela 28: Realizirani program laboratorijske in histopatološke dejavnosti v letu 2016 za ostale
plačnike v primerjavi z realizacijo 2016 in planom 2016
Dejavnost
Število točk
Indeks
R2016/
Realizacija
Plan
Realizacija
P2016
2015
2016
2016
Centralni laboratorij
117.389
117.389
115.596
98,47
Citologija

168.041

168.041

171.611

102,12

Histologija

190.250

190.250

196.365

103,21

Transfuzijski oddelek

113.952

113.952

113.167

99,31

Skupaj

589.632

589.632

596.739

101,21

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 transfuzijskega centra in trženje histopatoloških laboratorijskih
storitev) predstavlja v SB Celje glavnino vsega programa in prihodka, ki ga SB Celje dosega
za zdravstvene storitve izven programa za ZZZS.

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov
Splošna bolnišnica Celje je v letu 2016 bila udeležena pri objavi člankov v tuji reviji Wiemer
klinische Wochenschrift. Ob skupnega 19 člankov v tej reviji je SB Celje sodelovala pri 13
člankih.

4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje
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V projekt eNaročanja smo se vključili po terminskem planu NIJZ v januarju 2016. Tekom leta
smo postopno vključevali modul eNapotnic po vseh deloviščih. Za delo z eNapotnicami smo
usposobili medicinske sestre in zdravstvene administratorke ter delno zdravnike.
Število težav se je tekom leta zmanjšalo, vendar so le-te še zmeraj prisotne, saj imamo tako
papirno kot eNapotnico ter nimamo vseh ustreznih VZS-jev.
Tabela 29: Delež vključevanja v storitev eZdravje v SB Celje
Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne
sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski
100 %
sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem eNaročanja.
2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam)
0%
dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice (ki ste jo izdali v eni od vaših
Izpolni se
ambulant) elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te
eNapotnica
napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno).
in klasična
Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven
napotnica
ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.
3 Ocena deleža storitev po šifrantu VZS, kjer o prvih prostih terminih (točnih
ali samo okvirnih) konec leta 2016 že posredujete podatke v centralni sistem
79 %
eNaročanja – gre torej za vašo oceno, kolikšen delež storitev ste že
(za 135 od
ustrezno povezali in o prvih prostih terminih za njih že poročate (storitve, za skupno 164
katere podatke posredujete, lahko preverite na https://cakalne
storitev)
dobe.ezdrav.si).
4. Delež podatkov o terminih ali okvirnih terminih zdravstvenih storitev (ki se
prikazujejo na https://cakalnedobe.ezdrav.si) pri vaši ustanovi, ki se
razlikujejo za več kot 14 dni od dejanskih čakalnih dob (termina, ki ga bo
50 %
predvidoma dobil pacient, če se na storitev naroči brez zahteve po točno
določenem zdravniku).
Za vse,
5. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši
razen
ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema
dejavnost
avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.
ginekologije
in patologije

4.3. POSLOVNI IZID
Tabela 30: Poslovni izid po letih v €
Indeks

Realizacija Finančni
2015
načrt 2016

Realizacija
2016

Celotni prihodki

93.001.465 97.160.550

98.187.667

105,58

101,06

Celotni odhodki

92.098.716 97.160.550

99.898.280

108,47

102,82

Elementi bilance uspeha

Poslovni izid
Delež primanjkljaja/presežka v
celotnem prihodku

902.749

0

-1.710.613

0,97

0,00

-1,74

R16/R15 R16/FN16
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5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
Bistvena odstopanja realizacije v letu 2016 z obrazložitvami odstopanj od načrtovanega
obsega pri posameznih programih smo navedli v poglavju 4.2.2.
Na izvajanje programov obsega dela je poleg kadrovskih deficitov na določenih področjih v
letu 2016 vplivala prostorska problematika SB Celje, ki se izkazuje v izrednem pomanjkanju
postelj za internistične paciente. To je tudi oteževalo izvajanje povečanega, enkratnega
dodatnega programa koronarografij v okviru kardiološkega oddelka, saj je bil oddelek
prezaseden že pred pričetkom izvajanja dodatnega programa. SB Celje je zaradi izvajanja
povečanega programa koronarografij zagotovila dodatne posteljne kapacitete (9 postelj) za
kardiološki oddelek na dislociranem dermatološkem oddelku. To pa je povzročalo logistične
probleme in posledično tudi dodatne stroške.
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ČAKALNE DOBE

V tabeli 31 so predstavljeni podatki za čakalne dobe in število čakajočih za december 2015 in
2016. S poševnim tiskom so označene storitve, število čakajočih in čakalne dobe za storitve,
pri katerih presegamo dopustno čakalno dobo.
Poleg čakalnih dob, katere avtomatsko posredujemo na NIJZ iz sistema, smo zaradi zaznanih
odstopanj dodali za razjasnitev stanja še dejanske čakalne dobe za posamezne zdravstvene
storitve. Čakalna doba, ki se avtomatsko izračuna iz sistema za nazaj je v nekaterih primerih
krajša, v drugih daljša. To se kaže kar pri polovici čakalnih seznamov. Dejanska čakalna doba
pomeni čas čakanja pacienta od naročila do opravljene zdravstvene storitve.
Tabela 31: Čakalne dobe in število čakajočih po posamezni stopnji nujnosti za december
2015/december 2016
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Storitev

Operacija ščitnice
Operacija sive
mrene
Posegi na ušesu in
mastoidu
Posegi in operacije
nosu in obnosnih
votlin
Posegi in operacije
v ustih, grlu in
žrelu
Posegi na arterijah
(brez PTA)
Operacije krčnih žil
Drugi posegi na
perifernem ožilju
PTA
Operacija žolčnih
kamnov
Operacija kileodrasli
Operacija kileotroci
Posegi in operacije
hrbtenice
Ortopedska
operacija rame
Operacija
karpalnega kanala
Artroplastika kolka
Artroplastika
kolena
EEG
EMG
Terapevtske
artroskopije
(kolenske križne
vezi, kolena)
Ultrazvok dojke
Ultrazvok srca
Ultrazvok rame

Šifra
NIJZ
020100

december 2015

december 2016

Število
Čakalna doba
čakajočih
hitro redno hitro redno
/
/
/
/

Število
Čakalna doba
čakajočih
hitro redno hitro redno
1
2
30
24

December
2016
dejanska
čak.doba
hitro redno
0
20

30401

23

109

60

120

5

207

44

74

30

40

40010

0

48

90

180

5

46

27

169

185

260

50010

16

276

90

200

6

204

16

158

10

200

50020

32

390

90

180

20

338

48

166

90

180

81300

0

9

30

45

0

47

25

31

26

103

81401

5

717

90

365

22

819

157

439

178

415

81499

2

166

90

365

1

36

143

523

85

329

81501

38

7

14

45

35

0

47

0

47

0

100910

30

31

60

90

22

24

48

48

48

48

101110

36

78

60

90

56

48

50

59

50

59

101111

2

21

14

21

2

18

41

46

28

46

150300

4

32

90

130

6

30

46

133

90

354

150401

11

29

90

200

10

21

35

77

75

104

150701

11

222

90

180

11

244

41

86

88

154

150810

55

146

90

240

71

171

86

160

166

522

150910

15

179

90

240

65

216

90

145

243

613

200011
200012

0
502

0
309

0
90

0
180

66
504

9
294

10
86

12
169

10
62

19
144

201510

46

204

90

180

67

221

69

172

126

265

202103
202104
202112

20
99
27

52
341
18

90
100
120

220
220
180

62
92
26

245
193
10

83
83
147

191
137
167

89
89
128

242
156
156
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Zap.
št.

Storitev

Ultrazvok vratnih
24. žil
Ultrazvok mehkih
25. tkiv
26. CT glave in vratu
27. CT Angiografije
28. CT Skeleta
CT toraks in
29. abdomen
30. RTG abdomen
31. RTG Skeleta
RTG ledvic in
32. sečnega mehurja
33. MR glave in vratu
34. MR skeleta
35. MR angiografije
Koronarna
36. angiografija
37. Angiografija
38. RTG mamografija
Operacija nožnega
39. palca
MR toraks in
40. abdomen
Ginekološka amb 41. sek.nivo
Diabetološka
42. ambulanta
Kardiološka
43. ambulanta
Fizioterapija na
45. primarni ravni
Dermatološka
46. ambulanta
Nevrološka
47. ambulanta
Ortopedska
48. ambulanta
Očesna amb pregled vida za
49. očala
Urološka
50. ambulanta
Ambulanta za
51. maksilofacialno krg
Revmatološka
52. ambulanta
UZ spodnjih
53. okončin (vene)
Endokrinološka
54. ambulanta
MA-FA ambulantni
55. operativni posegi
56. Kolonoskopija
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Šifra
NIJZ

december 2015

december 2016

Število
Čakalna doba
čakajočih
hitro redno hitro redno

Število
Čakalna doba
čakajočih
hitro redno hitro redno

December
2016
dejanska
čak.doba
hitro redno

202113

225

303

120

240

196

89

93

146

84

165

202117

156

124

120

180

237

116

139

171

128

150

202301
202313
202314

155
118
37

49
52
18

60
120
100

90
180
160

85
142
45

52
67
28

42
81
54

70
180
67

86
107
85

149
170
149

202330

72

65

100

160

114

70

75

105

107

170

202410
202419

1
0

1
0

60
60

90
90

28
54

7
109

60
37

86
56

47
48

68
69

202430

1

16

60

90

4

11

38

64

46

66

202701
202704
202722

262
497
39

275
261
17

90
90
90

180
180
180

341
601
58

236
223
16

83
82
82

166
164
161

68
70
68

156
155
156

208803

171

210

150

330

77

36

96

251

60

80

208804
202406

0
2

0
46

0
2

0
46

0
14

0
160

0
51

0
90

0
25

0
75

151001

26

162

90

597

26

195

115

329

125

408

202730

/

/

/

/

1

1

83

166

83

166

17

0

0

0

0

11

44

27

30

30

60

35

0

3

7

30

0

11

0

22

0

20

39

314

214

120

220

217

183

92

181

120

210

202

/

/

/

/

230

101

70

91

90

120

301

293

610

90

180

217

545

34

95

30

110

905

231

84

90

180

231

112

70

130

105

155

909

673

527

120

180

798

587

100

155

110

170

912

0

644

90

260

0

459

0

132

0

120

935

213

255

90

180

141

347

80

160

90

180

955

195

535

90

180

256

472

41

98

80

110

958

177

682

180

480

130

364

31

429

90

130

153

474

120

760

78

96

95

300

380

380

0

176

76

220

72

115

34

150

34

150

7

712

90

180

58

544

32

84

60

110

121

242

90

240

188

193

270

500

250

480

samo
VZS
samo
VZS
samo
VZS
samo
VZS
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Na odstopanja vplivajo pacienti, ki so npr. večkrat prenaročeni. To kažejo podatki za koronarno
angiografijo in revmatološko ambulanto, kjer je število čakajočih v čakalnem seznamu močno
upadlo zaradi izvajanja dodatnega programa, se pa to ni izkazalo v prikazani čakalni dobi.
Triaža napotnic se izvaja samo za revmatološke preglede, prav zaradi velikega števila
napotitev pod stopnjo nujnosti »hitro«. Na drugih področjih triaže ne izvajamo.
Soglasja za delo pri drugem deladajalcu dobijo zaposleni, ki v SB Celje opravijo previden
obseg dela v – rednem delovnem času in preko polnega delovnega časa.
Vzroki za preseganje dogovorjenih čakalnih so v kadrovskih deficidih zdravnikov ali v nekaterih
primerih v pomanjkanju prostorskih in opremskih kapacitet.
Vpliv enkratnega dodatnega programa načakalne dobe je predstavljen v poglavju 4.2.2..
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OPRAVLJANJE SLUŽBE NMP

1. Organizacija in delo službe NMP v Urgentnem centru Celje v letu 2016
Urgentni center Celje je začel delovati s 30. 12. 2015. Z dnem delovanja je bilo pod okriljem
Urgentnega centra Celje vzpostavljeno:
- Internistična prva pomoč (INP),
- Infektološka in nevrološka urgenca,
- Kirurška prva pomoč (KNP),
- Enota za hitre preglede (Splošna nujna medicinska pomoč – SNMP),
- Triaža,
- Opazovalnica,
- Diagnostika (radiologija)
- Pediatrični urgentni center (PUC).
Za delovišča zdravnikov, ki jih je v UCC-ju zagotavljala SBC skozi celotno leto 2016 je bila
naslednja razporeditev:
KNP – delavniki in vikendi - kirurg specialist ali specializant 24 ur dnevno;
šivalnica – delavniki in vikendi - kirurg specialist ali specializant 12 ur dnevno;
INP – delavniki – internist specialist ali specializant – 2 delovišča - 37 ur dnevno skupaj,
vikendi 12 ur dnevno;
PUC – pediater specialist ali specializant vse dni 24 ur dnevno in dodatnih 8 ur v času
povečanega števila obiskov (povprečno število dnevnih obravnav več kot 45);
infektološka urgenca – delavniki 8 ur dnevno, 16 ur v okviru dežurne službe oddelka,
vikendi 24 ur v okviru dežurne službe oddelka;
nevrološka urgenca – delavniki 8 ur dnevno, 16 ur v okviru dežurne službe oddelka,
vikendi 24 ur v okviru dežurne službe oddelka;
anesteziologija – delavniki 8 ur dnevno, 16 ur v okviru dežurne službe oddelka, vikendi
24 ur v okviru dežurne službe oddelka;
radiologija – delavniki 8 ur dnevno, 16 ur v okviru dežurne službe oddelka, vikendi 24
ur v okviru dežurne službe oddelka.
Kot edini v državi je z dnem vzpostavitve Urgentnega centra Celje s 30.12.2015 pričel na
lokaciji starega urgentnega oddelka delovati Pediatrični urgentni center (PUC). S Pediatričnim
urgentnim centrom je omogočen otrokom celjske regije od 0-18 let dostop do zdravnika
pediatra vseh 24-ur na dan vse dni v letu, kar do vzpostavitve Urgentnega centra Celje v celjski
regiji ni bilo. V pokrivanje delovišča PUC so se poleg zdravnikov pediatrov SB Celje skozi
celotno leto 2016 vključevali zdravniki pediatri ZD Celje.
V prvi polovici leta je Enoto za hitre preglede vseh 24 ur dnevno pokrival ZD Celje v celoti s
svojim kadrom. S 1.7. 2016 je bil izveden prenos dejavnosti in finančnih sredstev za pokrivanje
dežurne službe iz ZD Celje v SB Celje. Prav tako je bil s 1.7.2016 izveden prenos dejavnosti
in finančnih sredstev za pokrivanje 0,5 tima mobilne enote reanimobila (MoE REA) iz ZD Celje
v SB Celje. Tako je SB Celje s 1.7.2016 prevzela pokrivanje enote za hitre preglede vseh 24
ur dnevno kakor tudi mobilno enoto reanimobila vsak dan v dnevnem času od 7-19 ure.
S 1.1.2017 je pod okrilje Urgentnega centra Celje v Splošno bolnišnico Celje prešel še
preostanek dejavnosti mobilnih enot: program (1,0 ekipe) MoE REA in celotni program
Mobilne enote nujnega reševalnega vozila (MoE NRV) v obsegu 2,0 ekipe. S tem je SB Celje
v celoti od ZD Celje prevzela pokrivanje dežurne službe in mobilnih enot nujne medicinske
pomoči. Zaradi zagotovitve varnega in nemotenega delovanja mobilnih enot nujne
medicinske pomoči so mobilne enote prešle pod okrilje Urgentnega centra Celje z 29.12.2016.
V pokrivanje delovišč Urgentnega centra Celje (PUC, enote za hitre preglede, mobilne enote)
v drugi polovici leta 2016 so se poleg zaposlenih v SB Celje v letu 2016 vključevali v največji
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meri zdravniki ZD Celje ter zdravniki izven SB Celje preko različnih oblik sodelovanja
(pogodba o poslovnem sodelovanju, podjemne pogodbe, tripartitne pogodbe). Za izvajanje
programa Mobilne enote reanimobila v drugi polovici leta 2016 je SB Celje v okviru pogodbe
o poslovnem sodelovanju z ZD Celje v celoti pokrivala to dejavnosti z najemom kadra
zdravstvene nege in reševalnega vozila s strani ZD Celje.
S prenosom celotne dejavnosti mobilnih enot iz ZD Celje v SB Celje s 01.01.2017 so se
zaposleni zdravstvene nege iz ZD Celja za to dejavnost z dnem 29.12.2016 zaposlili v SB
Celje. SB Celje je od ZD Celje odkupila štiri reševalna vozila skupaj z opremo v vrednosti
161.999 €. Dejavnost dispečerske službe se s prenosom mobilnih reševalnih enot v SB Celje
opravlja pod okriljem SB Celje s pogodbo o sodelovanju z ZD Celje na način kot se je le-ta
opravljala do prenosa v SB Celje.
Na dan 31.12.2016 je v Urgentnem centru Celje zaposleno naslednje število kadra:
- Zdravniki specialisti: 4
- Zdravniki specializanti: 2
- Diplomirane medicinske sestre: skupaj 61, od tega 11 za mobilne reševalne enote;
- Srednje medicinske sestre: skupaj 48, od tega 18 za mobilne reševalne enote;
- Bolničarji: 12
Skupaj št. zaposlenih na enoti Urgentni center Celje: 127
SB Celje je imela za izvajanje službe nujne medicinske pomoči v letu 2016 sklenjeni 2
podjemni pogdobi, 8 tripartitnih pogodb in pogodbo o poslovnem sodelovanju z ZD Celje.
2. Obseg opravljenega dela v Urgentnem centru Celje v obdobju 1-12 2016
Tabela 32: Število obravnav pacientov po posameznih delovniščih UCC po mesecih v obdobju
1-12 2016
Januar

1353

1148

1296

OPAUCC
245

359

283

2421

7181

Februar

1393

1151

1255

256

120

378

298

2235

7086

Marec

1326

1034

1305

297

99

380

310

2523

306

7580

April

1359

924

1304

305

110

350

288

2677

316

7633

Maj

1419

834

1284

333

93

404

276

2709

340

7692

Junij

1266

675

1254

335

59

349

274

2618

302

7132

Julij

1562

621

1172

353

57

381

315

2420

298

7179

Avgust

1436

651

1208

324

73

382

335

2611

283

7303

September

1305

731

1300

349

87

387

331

2759

324

7573

Oktober

1470

936

1227

421

120

351

310

2542

337

7714

November

1278

802

1148

382

90

364

284

2178

290

6816

December

1467

890

1250

443

88

347

316

2213

350

7364

Skupaj

16634

10397

15003

4043

1072

4432

3620

29906

3146

88253

Delež

18,8%

11,8%

17,0%

4,6%

1,2%

5,0%

4,1%

33,9%

3,6%

100 %

Mesec

SNMP

PUC

INP

OPAPUC
76

NEVRO

INFEK

KNP

ORL

Skupaj

legenda:
SNMP – splošna nujna medicinska pomoč
PUC – pediatrični urgentni center
OPA-PUC – opazovanica pediatričnega urgentnega centra
INP – internistična nujna pomoč
OPA-UCC – opazovalnica urgentnega centra Celje
NEVRO – nevrološka nujna pomoč
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INFEK – infektološka nujna pomoč
KNP – kirurška nujna pomoč
ORL – otorinolaringološka nujna pomoč

V letu 2016 je bilo v UCC skupaj realiziranih 88.253 obravnav, kar je v okviru pričakovanih
vrednosti ob planiranju urgentnih centrov v Sloveniji. Mesečno povprečje je bilo 7.354
obravnav, s tem, da je prisotna kar 13% mesečna variabilnost.
Dnevno povprečje števila obravnav je bilo 241, z minimalnim številom obravnav 180 in
maksimalnim 316, kar predstavlja pomemben organizacijski izziv, saj je potrebno zagotavljati
ustrezno organizacijo kljub takšni dnevni variabilnosti. Pri analizi števila obravnav po dnevih v
tednu ugotavljamo neenakomerno porazdelitev predvsem pri izrazitem povečanju števila
obravnav v SNMP in PUC med vikendi.
Prikazani so deleži posameznih organizacijskih enot v celoletnem obsegu, ki pri analizi
mesečnih deležev najbolj variirajo pri pediatričnem delu. V zadnjih mesecih je naraščal delež
obravnav v opazovalnici (iz 3,4% vseh obravnav v januarju, na 6,0% ob koncu leta), kar je
posledica drugačnega načina zdravljenja, ki je bolj usmerjen v rešitev akutnega zdravstvenega
problema na ambulanten način in manj sprejemanja v hospitalni del. V primerjavi s preteklimi
leti se je nekoliko znižalo število obravna v INP in KNP, kar je posledica poenotenja
organizacije dela celotnega UCC (priključitev SNMP). Po naši oceni, podatkih triaže in
primerljivih podatkih iz tujine, bo delež obravnav v SNMP še naraščal, seveda pa je pogoj za
takšne načrte zagotovitev ustreznega števila urgentnih zdravnikov.
3. Realizirani prihodki in odhodki Urgentnega centra Celje v letu 2016
Prihodke in odhodke prikazujemo ločeno za Urgentni center Celje (brez PUC) in PUC ter
skupaj za obe imenovani enoti.
Glede na zastavljeno organizacijo dela in procese dela so se zajemali stroški Urgentnega
centra Celje v letu 2016 na enotnem stroškovnem mestu Urgentni center Celje (stroškovno
mesto 2600). Na tem stroškovnem mestu so se zajemali stroški dela zdravstvene nege in
bolničarjev, materialni stroški in stroški storitev ter amortizacije. Na tem stroškovnem mestu so
zajeti tudi stroški zdravnikov, ki so stalno razporejeni na to stroškovno mesto ter stroški dela
zdravnikov izven SB Celje. Večinski delež dela zdravnikov pa se ne zajema na stroškovnem
mestu Urgentni center Celje (2600), saj se zdravniki vključujejo v UCC iz svojih matičnih
delovišč. Sekundarnih delovišč v letu 2016 ni bilo vzpostavljenih, zato se strošek dela
zdravnikov SB Celje, ki so ga opravili v UCC lahko izračuna le na osnovi delovnega koledarja
in razporedov po deloviščih UCC-ja.
Kader zdravstvene nege v UCC ni stalno razporejen na določeno organizacijsko enoto v okviru
UCC, temveč kroži v okviru organizacijskih enot UCC (triaža, opazovalnica, INP, KNP…).
Sekundarnih delovišč znotraj UCC-ja, na osnovi katerega bi bilo možno natančno izračunati
stroške zdravstvene nege po posameznih deloviščih UCC-ja v letu 2016 v UCC ni bilo
vzpostavljenih.
Strošek zdravil in zdravstvenega materiala se glede na procese dela naroča na enotnem
stroškovnem mestu Urgentni center Celje (2600), saj logistično ni racionalno in smiselno
naročati materiala za posamezno organizacijsko enoto znotraj UCC posebej. Strošek zdravil
in zdravstvenega materiala za PUC pa se je v letu 2016 naročal v okviru stroškovnega mesta
Otroški oddelek SB Celje (stroškovno mesto 2742).
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Po posameznih deloviščih znotraj Urgentnega centra Celje pa se naročajo in zajemajo stroški
laboratorijskih storitev lastnega laboratorija SB Celje v okviru bolnišničnega računalniškega
sistema Birpis.
V okviru skupne službe administracije so določeni delavci administracije razporejeni oz.
namenjeni za pokrivanje delovišč Urgentnega centra Celje.
3.1.

Realizirani prihodki in odhodki za Urgentni center Celje (brez PUC) v letu 2016

Glede na zgoraj navedene vire podatkov in zajem stroškov tako v nadaljevanju prikazani
prihodki in odhodki na enoti Urgentni center (brez PUC) za obdobje 1-12 2016 zajemajo:
- Internistično prvo pomoč,
- Kirurško prvo pomoč,
- Enoto za hitre preglede,
- Triažo,
- Opazovalnico,
- Mobilne enote.
V izkazane prihodke in odhodke Urgentnega centra Celje pa ne zajemamo diagnostike (CT,
RTG, UZ), ki je tudi za urgentno dejavnost v Pogodbi ZZZS dogovorjena v okviru obstoječih
dejavnosti oz. VZD-jev (CT, RTG, UZ) in pri tem z delovanjem novih urgentnih centrov ni bilo
sprememb. Ugotavljamo sicer, da pri dejavnosti RTG in UZ delovanje novega Urgentnega
centra ne povzroča vplivov na obsege dela, vpliv pa je na področju CT dejavnosti, ki se
izkazuje v povečanem številu storitev in prekoračevanju skupnega planiranega obsega CT
storitev.
Tabela 33: Prihodki in odhodki UCC (brez PUC) v letu 2016 v primerjavi s planiranimi sredstvi
v€

Postavke

Skupaj PRIHODKI
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z
ZZZS
Drugi PRIHODKI

PLANIRANA
SREDSTVA
(sredstva po Pogodbi
ZZZS in druga
sredstva) v
kumulativnem obrač.
obdobju od 1.1. do
31.12.2016
5.052.933

REALIZACIJA
prih. in odh. v
kumulativnem
obračunskem
obdobju od 1. 1.
do 31. 12. 2016

RAZLIKA
(Realizacija plan)

5.069.193

16.260

4.901.995

4.873.874

-28.121

150.938

195.320

44.381

Skupaj ODHODKI

5.052.933

6.354.482

1.301.549

- Strošek dela

3.253.234

3.474.925

221.692

1.214.658

1.201.793

-12.865

- Amortizacija

217.338

835.712

618.374

- Sredstva za laboratorij (diagnostika)
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) /
PRESEŽEK ODHODKOV (-)

367.704

842.053

474.349

0

-1.285.289

-1.285.289

- Materialni stroški
- Stroški storitev

Izguba, ki vpliva na poslovni rezultat

-666.915
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Prihodki
V izkazane prihodke od pogodbenih sredstev ZZZS v skupni vrednosti 4.901.995 € so vključeni
naslednji prihodki po cenah ZZZS za pogodbeno leto 2016 (dvig cen za 2,1 % na letni ravni):
-

Triaža (2 tima): 369.689 €,
Internistična nujna pomoč: 1.044.262 €,
Kirurška nujna pomoč: 2.077.781 €,
Mobilna enota reanimobila (0, 5 tima od 1.7.-31.12.2016): 201.537 €,
Enota za hitre preglede ( 1 tim od 1.7.-31.12.2016): 170.560 €
Opazovalnica (17 postelj): 1.038.167 €.

Razlika v višini 28.121 € manj realiziranega prihodka od pogodbenih sredstev ZZZS (skupna
izkazana realizacija v višini 4.873.874 €) v letu 2016 nastaja iz nedoseganja realiziranega
obsega dela v kirurški nujni pomoči v višini 48.260 € ter v preseganju prihodka internistične
prve pomoči v deležu prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v višini 20.139 €.
Planirani znesek 150.938 € na postavki »drugi prihodki« zajema refundacije specializantov v
višini 138.961 € ter 11.977 € prihodka iz naslova pričetka izvajanja dejavnosti mobilnih enot v
celoti že z 29.12.2016 (izstavljen račun ZD-ju Celje). Razlika v višini 44.381 € prihodka na
postavki »drugi prihodki« v realizaciji (195.320 €) nastaja iz realiziranega prihodka za druge
plačnike (samoplačniki, doplačila PZZ), kar ni vključeno med planirana sredstva.
Iz podatkov – Tabela 33 lahko ugotovimo, da so bili celotni planirani prihodki za UCC v letu
tudi doseženi oz. preseženi v višini 16.260 €.
Odhodki
Vsi planirani odhodki po posameznih vrstah (strošek dela, materialni stroški, stroški storitev,
amortizacija) so izkazani na osnovi kalkulativnih elementov standardov Priloge I Splošnega
dogovora 2016.
Realizirani stroški dela zdravnikov za zdravnike SB Celje so izračunani na osnovi delovnega
koledarja in potrebnih delovnih ur za pokritje posameznih delovišč UCC ter povprečnih plač po
posameznih deloviščih (IPP, KPP). Stroški zdravnikov izven SB Celje so izračunani na osnovi
postavk iz sporazuma SB Celje z ZD Celje in iz tega izhajajočih stroškov dela.
Realizirani stroški dela zdravstvene nege in bolničarjev so izkazani na osnovi stroškovnega
mesta Urgentni center Celje. Ker se na tem stroškovnem mestu zajemajo stroški zdravstvene
nege za PUC, kar prikazujemo kot ločeno enoto v nadaljevanju, so le-ti odšteti.
Stroški administracije so izračunani na osnovi opravljenih delovnih ur za delovišča, prikazana
pod Urgentni center Celje ter povprečne plače administracije.
Razvidno je, da stroški dela v letu 2016 niso v celoti pokriti s prihodki. Razlika nastaja v
pokrivanju delovišča Enote za hitre preglede čez dan od ponedeljka do petka 8 ur dnevno (od
12-20 ure) v drugi polovici leta. Razlika nastaja tudi iz višjih osnovnih plač zdravstvene nege
kot jo priznavajo standardi (za 2 plačna razreda v osnovi). Prav tako pa standardi za pokrivanje
urgentne dejavnosti ne vključujejo dodatkov za posebne pogoje dela v višini, v kateri le-ti
nastajajo glede na 24-urno pokrivanje delovišč vse dni v letu.
Realizirani materialni stroški in stroški storitev so izkazani na osnovi zajema na stroškovnem
mestu Urgentni center Celje. Stroški, ki nastajajo na Urgentnem centru in jih za Urgentni center
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izvajajo druge organizacijske enote bolnišnice (pranje, sterilizacija…) so izračunani na osnovi
razdelilnikov. Stroški transfuzije so prikazani na osnovi dejansko porabljenih krvnih komponent
na Urgentnem centru Celje in ovrednotene po cenah ZTM-ja.
Tabela 34: Stroški materiala in stroški storitev Urgentnega centra Celje v letu 2016 (brez PUC)
Postavke
1. STROŠKI MATERIALA

Vrednost v €
578.567

Zdravila in zdravstveni material

462.404

Zdravila

171.501

Zdravstveni material

290.904

Nezdravstveni material

116.163

Potrošni mat.za aparate,papir za med.aparate,pisarniški material, obrazci

63.253

Tonerji in črnila

18.739

Voda,elektrika,plin

9.614

Material za popravila in vzdrževanje, tekstilni mat., čistila

9.615

Ostali nezdravstveni material

14.942

2. STROŠKI STORITEV

601.590

Zdravstvene storitve

230.229

Stroški lab. storitev zunanjih izvajalcev

203.329

Transfuzijske storitve
Stroški sterilizacije
Nezdravstvene storitve

21.140
5.760
371.361

Stroški storitev vzdrževanja

57.498

Strokovno izobraževanje

14.679

Stroški ostalih storitev (telefon, pošta,označb)

20.233

Čiščenje prostorov

86.759

Stroški pranja

52.841

Stroški varovanja

80.856

Stroški prehrane

16.522

Komunalne storitve

9.058

Zavarovalne premije

27.304

Storitve varstva pri delu
3. OSTALI STROŠKI STORITEV IN MATERIALA
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

5.612
21.636
1.201.793

Amortizacija v izkazani realizirani višini 835.712 € predstavlja dejansko obračunano
amortizacijo za Urgentni center Celje na osnovi zakonsko predpisanih amortizacijskih stopenj.
Obračunana amortizacija je bistveno višja od priznane amortizacije s strani ZZZS. Na tem
segmentu tudi nastaja največja razlika med planirano in realizirano vrednostjo sredstev.
Poslovni rezultat leta 2016 bremeni amortizacija do višine priznane s strani ZZZS, t.j. 217.338
€.
Poleg stroška amortizacije nastaja največja razlika med planiranimi sredstvi (priznana sredstva
po Pogodbi ZZZS) pri stroških laboratorija. Realizirana višina laboratorija je izkazana na osnovi
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naročenih laboratorijskih storitev po posameznih deloviščih UCC-ja v lastni laboratorij SB Celje
in ovrednotenih po lastnih cen laboratorija SB Celje.
Iz podatkov je razvidno, da so skupni realizirani odhodki UCC v letu 2016 za 1.285.289 € višji
od realiziranih odhodkov. Ob izločitvi vpliva amortizacije ugotavljamo, da je izguba na
Urgentnem centru (brez PUC), t.j. izguba, ki bremeni poslovni rezultat leta 2016, v višini
666.915 €.
3.2.

Realizirani prihodki in odhodki za PUC v letu 2016

Tabela 35: Prihodki in odhodki PUC v letu 2016 v primerjavi s planiranimi sredstvi v €

Postavke

Skupaj PRIHODKI
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z
ZZZS
Drugi PRIHODKI

PLANIRANA
SREDSTVA
(sredstva po
Pogodbi ZZZS in
druga sredstva) v
kumulativnem
obrač. obdobju od
1.1. do 31.12.2016
682.535

REALIZACIJA prih.
in odh. v
kumulativnem
obračunskem
obdobju od 1. 1. do
31. 12. 2016

RAZLIKA
(Realizacija plan)

684.135

1.600

647.367

647.367

0

35.168

36.768

1.600

Skupaj ODHODKI

682.535

999.827

317.292

- Strošek dela

581.287

703.029

121.742

56.056

197.169

141.113

- Amortizacija

11.249

11.249

0

- Sredstva za laboratorij (diagnostika)
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) /
PRESEŽEK ODHODKOV (-)

33.943

88.380

54.437

0

-315.692

-315.692

- Materialni stroški
- Stroški storitev

Planirani in realizirani prihodki od pogodbenih sredstev so prikazani na osnovi priznanega 1
tima PUC (pediatrične urgentne ambulante) v Aneksu 1 k Splošnemu dogovoru 2016. Od
skupne priznane višine za 1 tim v višini 730.178,36 € (po cenah za pogodbeno leto 2016) so
le-ta znižana za 82.810,7 € ; to je vrednost, ki je bila v prvi polovici leta namenjena za
pokrivanje PUC in jih je prejel s strani ZZZS še ZD Celje (0,5 tima dežurne službe 1). V okviru
drugih prihodkov pa je prikazana vrednost, ki jo je SB Celje zaračunala ZD Celje za povrnitev
tistega dela stroška PUC za prvo polovico leta 2016, ki jih je nosila SB Celje (vsi stroški, razen
stroška zdravnika po standardu 338040 Dežurna služba). Glede na to tudi v izkazanih stroških
PUC izločamo strošek zdravnikov za pokrivanje PUC za prvo polovico leta s strani ZD Celje,
ki ga v poslovnih knjigah SB Celje v letu 2016 nimamo zajetega.
Razlika v višini 1.600 € med planiranimi in realiziranimi prihodki, izkazanimi v Tabeli 35 nastaja
iz naslova prihodkov za samoplačnike, kar ni bilo zajeto v planiranih sredstvih.
Strošek dela zdravnikov PUC je izračunan na osnovi ur delovnega koledarja za delovišče PUC,
ki so ga pokrivali zdravniki SB Celje, zdravniki ZD Celje in v manjšem delu tudi drugi zdravniki
preko različnih oblik sodelovanja. Strošek dela zdravstvene nege je izračunan na osnovi
dejanskega stroška zdravstvene nege, ki je bil v letu 2016 razporejen na delovišče PUC.
Strošek administracije je izračunan na osnovi opravljenih delovnih ur za delovišče PUC.
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Ugotavljamo, da izračunani izkazani dejanski stroški dela v celoti ne pokrivajo priznanih
pogodbenih sredstev. Razlika izhaja iz večjega števila opravljenih ur v PUC kot je priznanih v
standardih (okrepljene ambulante v najbolj obremenjenih terminih). Poleg tega je bilo leto 2016
prvo leto delovanja PUC, ko so se iskale najbolj ustrezne organizacijske rešitve in so iz tega
naslova tudi nastajale dodatne delovne ure.
Med realiziranimi materialnimi stroški in stroški storitev predstavljajo največji strošek zdravila
in zdravstveni material v višini 61.294 € ter stroški laboratorijskih storitev zunanjih izvajalcev v
višini 43.854 €. Ostali materialni stroški in stroški storitev nastajajo na večih manjših postavkah,
ki skupaj prispevajo k navedeni izkazani skupni višini (vzdrževanje, čiščenje, varovanje,
nezdravstveni material, voda, elektritka, plin….).
V izkazanih stroških laboratorija so zajeti stroški, ki se neposredno naročajo v centralni
laboratorij SB Celje na organizacijski enoti PUC in so ovrednoteni po lastnih cenah laboratorija
SB Celje.
Amortizacija je izkazana na osnovi priznane s strani ZZZS.
Iz podatkov je razvidno, da izkazuje organizacijska enota PUC v letu 2016 negativni poslovni
izid v višini 315.692 €.
3.3.

Realizirani prihodki in odhodki za Urgentni center Celje skupaj

Tabela 36: Realizirani stroški Urgentni center skupaj v letu 2016 v €

Postavke

Skupaj PRIHODKI
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z
ZZZS
Drugi PRIHODKI

PLANIRANA SREDSTVA
(sredstva po Pogodbi
ZZZS in druga sredstva) v
kumulativnem obrač.
obdobju od 1.1. do
31.12.2016
5.735.468

REALIZACIJA
prih. in odh. v
RAZLIKA
kumulativnem
(Realizacija obračunskem
plan)
obdobju od 1. 1.
do 31. 12. 2016
5.753.328
17.860

5.549.362

5.521.241

-28.121

186.107

232.087

45.981

Skupaj ODHODKI

5.735.468

7.354.309

1.618.841

- Strošek dela

3.834.520

4.177.954

343.434

1.270.714

1.398.962

128.247

- Amortizacija

228.587

846.961

618.374

- Sredstva za laboratorij (diagnostika)
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) /
PRESEŽEK ODHODKOV (-)
Izguba, ki vpliva na poslovni rezultat

401.647

930.433

528.786

0

-1.600.981

-1.600.981

- Materialni stroški
- Stroški storitev

-982.607

V tabeli 36 izkazujemo realizirane prihodke in odhodke v letu 2016 za Urgentni center skupaj.
Iz podatkov je razvidno, da skupna višina odhodkov presega prihodke v višini 1.600.981 €. Od
tega pa je višina izgube Urgentnega centra Celje, ki vpliva na poslovni rezultat leta 2016 v
višini 982.607 €.
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8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Pri oceni uspeha izhajamo iz ciljev, ki so povezani z osnovnim poslanstvom bolnišnice – to je
izvajanje delovnega programa izvajanja zdravstvenih storitev in seveda iz ciljev, ki smo si jih
zastavili v letnem načrtu 2016 v smislu razvoja delovanja bolnišnice. Ti cilji imajo pozitiven
dolgoročen vpliv na stabilno neprekinjeno delovanje bolnišnice, povečevanja kakovosti in
varnosti za paciente ter kakovostne rasti bolnišnice kot organizacijskega sistema.
Pri realizaciji delovnega programa lahko ocenimo, da je bolnišnica v danih razmerah pri večini
programov dosegla predvidene obsege dela. Upoštevati je namreč potrebno kadrovsko,
opremsko in prostorsko stisko bolnišnice, ob koncu leta pa še »stavko zdravnikov«, ki je
prinesla organizacijske probleme in nemir med zaposlene. Pomembno vlogo pri organiziranju
bolnišničnega dela je imel začetek delovanje urgentnega centra, do katerega so imeli
zaposleni mešane občutke. Od nasprotovanja, do pripravljenosti za večje obremenitve. Nova
dejavnost je povzročila nekaj zmede tudi zaradi ne dovolj dobro pripravljenega projekta s strani
ustanovitelja, kljub temu pa je bilo potrebno zaradi vključenih evropskih sredstev s projektom
začeti. Polega tega, da niti objekt urgentnega centra ni bil v celoti gradbeno zaključen, je
primanjkovalo tudi kadra – urgentnih zdravnikov, pokazala se je nejasnost v razmejitvi dela
med primarnim in sekundarnim zdravstvom, informacijski sistem ni bil pripravljen, financiranje
je v določeni meri ostalo nepregledno do konca leta, ko je bil v decembru 2016 sprejet Aneks
št. 1 k Splošnemu dogovoru. Negovalni kader za urgentni center je bil sestavljen iz izkušenih
posameznikov različnih oddelkov, na oddelke pa je bolnišnica zaposlovala delavce od zunaj.
Potrebno je bilo mnogo uvajanja, učenja, organizacijskih sprememb in vztrajnosti
organizatorjev dela. Delovati je začel tudi pediatrični del urgentnega centra. Na koncu se je
pokazalo, da smo v Splošni bolnišnici Celje kot edini v Sloveniji v celoti uresničili koncept
urgentnega centra.
Bolnišnica je uspešno sodelovala v projektu skrajševanja čakalnih dob, tega se je lotila tudi
na področjih, ki niso sodile neposredno v okvir programa Ministrstva za zdravje. Bolnišnica je
vodila aktivno politiko pri organiziranju dodatnega dela medicinskih ekip, in vplivala tudi na
ostale izvajalce v Sloveniji, da so pristopili k projektu. Ob zaključku projekta pa se je pokazalo,
da je plačilo dodatno izvedenih programov lahko vprašljivo, če financiranje ni urejeno pred
začetkom izvajanja programa. Cilj skrajšanja čakalnih vrst je bil uresničen.
Na področju kakovosti, varnosti je bolnišnica izvajala izboljšave, v celoti pa ni izpolnila vseh
ciljev. Priprava na pridobitev standarda ISO so sicer potekale, vendar so dobile prednost
aktivnosti, povezane z urgentnim centrom.
Glede investicijskih vlaganj je bolnišnica realizirala celo več, kot je imela za to na razpolago
investicijskih sredstev. Takšno politiko so narekovale nujne potrebe pri zagotavljanju
življenjsko potrebne medicinske opreme, vlaganja v informatiko ter vlaganja v izgradnjo oz.
obnovo bolnišničnih prostorov. Ob preseganju teh ciljev pa še vedno nismo zmogli zagotoviti
ustrezne prostorske kapacitete za internistične in infektološke paciente. Tudi investicija v
aparaturo magnetne resonance močno zamuja, investitor je Ministrstvo za zdravje.
Posebno pozornost je bolnišnica namenila tudi varovanju pacientov, zaposlenih in
infrastrukturi. Ukrepi varovanja zmanjšujejo tveganja, čeprav popolne varnosti ni možno
zagotoviti.
Temeljni poslovni cilj pa bolnišnici ni uspelo v celoti realizirati, saj je presežek odhodkov nad
prihodki znašal 1.710.613 €. To je 1,7% od celotnega prihodka. Z doseženim ne moremo biti
zadovoljni. Vzroki za neugoden poslovni rezultat izhajajo iz n€ejenega financiranja urgentnega
centra, naraščanja cen zdravil in zdravstvenega materiala, soočili smo se z izredno rastjo
stroška plač, kar je posledica napredovanj ter zakonske zahteve po dvigu plač zaradi odprave
plačnih nesorazmerij. Višji stroški dela pa niso bili v celoti vključeni v cene zdravstvenih
storitev. Poleg tega so bile v bolnišnici potrebne dodatne zaposlitve. Le-te so odraz zaviranja
zaposlovanja v preteklih letih, kar je pripeljalo do pomanjkanja kadrov pri vseh poklicnih
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skupinah. Dejstvo je namreč, da se je zaradi naraščanja števila zahtevnejših pacientov
povečeval obseg dela s pacienti, ob tem, da jim je bolnišnica zagotavljala vedno večjo kakovost
in varnost. Enak vpliv na intenziteto dela ima tudi prenos hospitalnih obravnav v ambulantno
obravnavo. Evidentno se povečuje tudi obseg administrativnega dela. Uvajanje e-poslovanja
ta obseg za sedaj še povečuje.
Negativen poslovni rezultat pa ima za posledico zmanjšanje plačilne sposobnosti bolnišnice.
Ta je bila v drugi polovici leta večkrat prekinjena. Na delovanje bolnišnice to za paciente še ni
imelo vpliva, kaže pa na resnost zaznanega problema v prihodnje. Ker nelikvidnost lahko
ogroža strokovni in tehnološki razvoj bolnišnice, je naloga vseh dejavnikov v zdravstvu, da
bodo poskrbeli za njegovo nemoteno delovanje in izvajanje osnovnega poslanstva v skladu s
pričakovanji družbe.
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9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI
Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2016

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Tabela: 37:: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za
pogodbeno leto 2016
KAZALNIK
1. Kazalnik gospodarnosti
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev
4. Stopnja odpisanosti opreme
5. Dnevi vezave zalog materiala
6.Koeficient plačilne sposobnosti
7. Koeficient zapadlih obveznosti
8. Kazalnik zadolženosti
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi
10. a) Prihodkovnost sredstev
10. b) Prihodkovnost sredstev po neodpisani vrednosti

Realizacija
2015
1,01
5,33
101,52
0,81
31,53
1,00
0,00
0,21
1,01
0,76
1,86

Realizacija
Indeks
2016
2016/ 2015
0,98
97,33
5,23
97,96
132,92
130,93
0,80
98,56
31,22
99,00
1,03
103,33
0,0
0,00
0,23
109,71
0,75
74,00
0,77
101,46
1,91
102,44

1.

Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
Kazalnik gospodarnosti je v letu 2016 0,98 in je nižji kot 1, kar je posledica dejstva, da je
bolnišnica poslovno leto 2016 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini
1.710.613 €. Poslovno leto 2015, ko je bil kazalnik višji kot 1, je poslovno leto zaključila s
presežkom prihodkov nad odhodki v višini 902.749 €. Zaradi navedenega je tudi indeks,
ki izkazuje spremembo med letoma večji.

2.

Delež amortizacijskih sred. v pogodbah z ZZZS-jem = (priznana amortizacija s strani
ZZZS-ja / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS-jem)
Delež amortizacijskih sredstev v pogodbi z ZZZS-jem za leto 2016 znaša 5,23 % in je
malenkostno manjši, kot preteklo leto.

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 132,92 % in s tem zastavljen investicijski načrt
realizirala v celoti.
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-ja, premajhna višina
amortizacije, kar vpliva na veliko odpisanost. Delež amortizacije v celotnem prihodku ne
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zadostuje za nadomeščanje opreme v njeni življenjski dobi. Stopnja odpisanosti opreme
se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 1,44 % in znaša 80 %. Na to
zmanjšanje je vplivala realizacija investicijskega načrta ter prejem sredstev v upravljanje
s strani Ministrstva za zdravje za delovanje Urgentnega centra Celje in opreme za sistem
PACS (radiologija).
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 nekoliko znižali in znašajo 31,22 dni. Znižana vrednost izračunanega kazalnika
je posledica povečanja stroška materiala.

6.

Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št.
dogovorjenih dni za plačilo)
Koeficient plačilne sposobnosti je 1,03. Bolnišnica v letu 2016 52 dni vseh svojih
obveznosti ni poravnavala 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. 2016 bolnišnica ni imela zapadlih obveznosti do dobaviteljev.

8.

Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov
sredstev AOP 060)
Kazalnik zadolženosti, ki je izračunan po zgornji metodologiji, po stanju na dan 31. 12.
2016 znaša 0,23 in se je v primerjavi z letom 2015 opazno povečal. Na povečanje je
vplivalo dejstvo da so se po stanju na dan 31.12.2016 v primerjavi s preteklim letom
povečale obveznosti do dobaviteljev in do delavcev ob istočasnem manjšem zmanjšanju
obveznosti do virov sredstev na čigar zmanjšanje je vplival tudi večji kumulativni presežek
odhodkov nad prihodki. Vse to 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. 2016 vrednost 0,75 in se je v primerjavi z letom 2015 bistveno (26%) zmanjšal.
Na zmanjšanje je vplivalo predvsem dejstvo, da so se denarna sredstva na podračunu
enotnega zakladniškega računa zmanjšala za več kot 2 mio € ob istočasnem povečanju
obveznosti do dobaviteljev in tudi do delavcev. Iz kazalnika izhaja, da bolnišnica nima več
svojih kratkoročnih obveznosti (vključno s PČR) v celoti pokritih z gibljivimi sredstvi
temveč le 75%.

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 2016 malenkostno
povečal. Iz kazalnika, ki znaša 0,77 izhaja, da je bolnišnica z vložkom v sredstva
(vrednoteno po nabavni vrednosti 127.686.650 €) ustvarila 97.910.837 € prihodkov iz
poslovanja. Iz podatkov, ki so osnova za izračun kazalnika izhaja, da se je zaradi
investicijskih vlaganj v letu 2016 nabavna vrednost osnovnih sredstev povečala, na drugi
strani pa se je prav tako povečal prihodek od poslovanja, vendar sorazmerno nekoliko
bolj kot investicijski del, kar vse vpliva na izračun vrednosti kazalnika
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 2016 v primerjavi
z letom 2015 zvišal. Iz kazalnika, ki znaša 1,91 izhaja, da je bolnišnica z vložkom v
sredstva (vrednoteno po neodpisani vrednosti 51.386.186) ustvarila 97.910.837 €
prihodkov iz poslovanja. Iz podatkov, ki so osnova za izračun kazalnika izhaja, da se je
56

Splošna bolnišnica Celje

Letno poročilo 2016

zaradi prenosa sredstev v upravljanje (s strani Ministrstva za zdravje) za namene
Urgentnega centra Celje in opreme za sistem PACS (radiologija) ter lastne investicijske
dejavnosti v letu 2016 zvišala neodpisana vrednost osnovnih sredstev. Sorazmerno bolj
pa se je zvišal tudi prihodek iz poslovanja, kar vse vpliva na izračun vrednosti kazalnika.
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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
Pri zaposlenih v bolnišnici dozoreva spoznanje, da sta kakovost zdravstvenih storitev in
varnost temeljna pogoja za ohranitev oz. pridobitev zaupanja pacientov do bolnišnice.
Za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe v SB Celje so v letu 2016 potekale
aktivnosti, ki jih lahko opredelimo iz vidika:
Varnosti:
- uporaba kirurškega varnostnega kontrolnega seznama za operativni poseg,
- izvajanje pojasnilne dolžnosti,
- izvajanje usposabljanja (higiena rok, TPO, program izobraževanj transfuzijske
medicine, obvladovanje rokovanja z zdravili, antikoagulantna terapija, varstvo
osebnih podatkov kot pravica in dolžnost, pacientove pravice, komunikacija in
obvladovanje konfliktov z bolnikom, Razumevanje odnosov in učinkovito reševanje
konfliktov…),
- redno izvajanje morbiditetnih/mortalitetnih konferenc,
- redno izvajanje pogovorov o varnosti.
Učinkovitosti:
- optimizacija časa urgentne ambulantne obravnave (združitev UCC, PUC),
možnost uporabe kompletne diagnostike, CT, opazovalnice pacientov, urgentne operacijske
za velike posege, ambulantne operacijske – mala kirurgija, razvrstilnega sistema, uporabe
cevne pošte.
Dostopnosti:
- skrajševanje čakalnih dob za posamezne programe (koronarografija, …)
- osredotočenost na pacienta (potrebe, procesi),
- zadovoljstvo pacientov.
10.2 Letni cilji, namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti pacientov
Na osnovi Nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu je bolnišnica izvajala
aktivnosti v smeri izpolnjevanja letnih in strateških ciljev na področju zagotavljanja kakovosti
in varnosti.
Aktivnosti so potekale na naslednjih področjih:
-

odprava preseganja maksimalnih dopustnih čakalnih dob na področju diagnostike
in prospektivnih programov,
izvajanje pogojev za pridobitev kliničnosti (spodbujanje pridobivanja akademskih
nazivov),
izboljševanje kazalnikov kakovosti na treh področjih za 10% (razjede zaradi
pritiska, čakalna doba na CT, število pacientov z MRSA),
izvajanje rednih strokovnih nadzorov na oddelkih,
58

Splošna bolnišnica Celje

-

Letno poročilo 2016

stabilizacija UCC,
zmanjšanje prenosa multirezistentnih bakterij v času hospitalizacije,
ureditev prostorskih kapacitet za hospitalno zdravljenje internističnih
infektoloških pacientov,
obvladovanje neželenih dogodkov.

in

Zgoraj naštete aktivnosti so se izvajale z namenom povečanja zadovoljstva uporabnikov
bolnišničnih storitev, pospeševanja strokovnega razvoja, celovitega pristopa h kakovostni
procesni organiziranosti in uravnoteženem poslovanju.
Obenem so potekale tudi aktivnosti za odpravo ugotovljenih neskladij iz zunanjih, notranjih
presoj in inšpekcijskih nadzorov.
Na področju zagotavljanja varnosti pacientov je Služba za kakovost v sodelovanju z Službo za
notranjo revizijo in člani Odbora za kakovost pripravila tretjo verzijo Pravilnika o obvladovanju
medicinskih tveganj s pripadajočim navodilom za delo Analiza dejavnikov tveganj.
V letu 2016 je bilo na podlagi dogovorjene metodologije izdelanih:
- 11 registrov tveganj iz medicinskega področja,
- 7 iz poslovnega področja,
- 5 iz tehničnega področja.
Pripravo registrov je vodila notranja revizorka v sodelovanju s skrbniki posameznih
procesov/postopkov, aktivnosti pa se v letu 2017 nadaljujejo.
10.3 Povratne informacije uporabnikov
Meseca aprila je bila izvedena Anketa o zadovoljstvu bolnikov. Razdelili smo 700 anketnih
vprašalnikov, vrnjenih je bilo 665 oz 95%.
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.
Pritožbe
V letu 2016 je Pravna služba prejela 35 neformalnih pritožb, ki ne izpolnjujejo zahtev Zakona
o pacientovih pravicah.
Predmet pritožbe se je v večini primerov nanašal na:
- naročanje na zdravstvene storitve,
- na zahteve po pojasnilu v zvezi z zdravstveno obravnavo,
- neprimerni odnos zdravnikov do pacientov,
- neprimerno ravnanje vratarja,
- zamude pri posredovanju izvidov.
V dveh primerih so se pritožbe nanašale na druge institucije, v petih primerih pa so bili
pretečeni roki po Zakonu o pacientovih pravicah, vendar so pacienti kljub temu prejeli pojasnila
s strani odgovornih oseb ali ustno ali v pisni obliki.
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Obravnavanih je bilo osem pritožb na izdane račune iz naslova višine stroškov zdravljenja, oz.
iz naslova hospitalizacije po urgentnih stanjih.
Iz podatkov je mogoče sklepati, da je največ pritožb na specialistično ambulantnem delu, kjer
pacienti niso zadovoljni z odnosom zdravstvenega osebja ali pa niso prejeli dovolj informacij v
zvezi z zdravstveno obravnavo.
Vsi postopki so bili vodeni neposredno v bolnišnici kot izvajalcu zdravstvenih storitev.
V letu 2016 je Pravna služba prejela tudi 26 zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih
pravic (skladno z ZPacP).
Predmet pritožbe se je v večini primerov nanašal na:
- domnevno neustrezen odnos zdravnikov na medicinskih oddelkih,
- domnevno neustrezen odnos zdravstvenega osebja na medicinskih oddelkih,
- domnevno neustrezne izbire zdravstvene obravnave.
Tabela 38: Trend prejetih pritožb v Pravno službo
Leto
2012
2013
2014
2015
Število pritožb

51

24

49

48

2016
61

Od leta 2012, ko je Pravna služba prvič prispevala podatke o številu podanih pritožb za letno
poročilo, lahko ugotovimo, da se je število pritožb od leta 2013 povečalo.
Povečano število prejetih pritožb pripisujemo večji osveščenosti pacientov (Zakon o
pacientovih pravicah) in pa kadrovski obremenjenosti oz. podhranjenosti na nekaterih
medicinskih oddelkih.
Pravna služba bo skupaj z medicinsko stroko dogovorila korektivne ukrepe, da bi se število
zahtevkov zmanjšalo, zadovoljstvo pacientov pa povečalo.
10.4 Poročilo o opravljenih notranjih presojah
Notranje presoje smo iz predvidenega jesenskega termina zaradi kadrovskih sprememb in
zdravniške stavke prestavili na kasnejši termin v letu.
V skladu z internim dokumentom Notranja presoja sistema vodenja kakovosti (SPL OP 006),
smo meseca decembra pričeli z izvajanjem notranjih presoj.
Planirali smo 10 notranjih presoj na področju:
- vzdrževanja medicinske, laboratorijske in ostale opreme,
- ravnanja z bolnišničnim perilom,
- varnosti in zdravja pri delu,
- izpeljave uvajalnega seminarja,
- fekalno in protipoplavne zaščite,
- elektroenergetike,
- medicinskih plinov,
- nadomestnega napajanja,
- odobritev šolnin za študij,
- izpopolnjevanja in usposabljanja,
- procesa odnosov z javnostmi,
- obvladovanja odpadkov in varovanja okolja,
- procesa notranje in zunanje logistike,
- prehranske oskrbe.
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Notranje presoje so bile izvedene v devetih od desetih primerov, izjema je bilo le področje
prehranske preskrbe, kjer smo izvedbo notranje presoje prestavili v leto 2017.
Notranji presojevalci so pri izvedbi notranjih presoj upoštevali ugotovitve:
predhodnih presoj (notranjih/zunanjih),
- morebitnih inšpekcijskih pregledov,
- morebitnega zapisa registra tveganj.
Analiza notranjih presoj na zgoraj omenjenih področij je pokazala, da dokumenti niso
obvladovani v skladu z internimi pravili, skrbniki ne spremljajo izbrane kazalnike kakovosti
(izjema so obvezni kazalniki kakovosti, ki jih posredujemo na MZ), informacije zaposlenim o
spremembah na področju vodenja kakovosti niso konstantne, na nekaterih področjih pa še
niso odpravljena neskladja iz predhodnih presoj.
Po končni analizi notranjih presoj bomo skupaj z Odborom za kakovost določili korektivne
ukrepe, ki pa bodo v smeri usposabljanja zaposlenih z vodenjem sistema kakovosti.
Koordinatorke zdravstvene nege so v letu 2016 na vseh oddelkih z hospitaliziranimi pacienti
2x izvedle negovalne vizite in sicer maja in decembra ter ugotavljale skladnost z internimi
pravili. Skladnih vizit je bilo 90 %, neskladnih 10%.
Vsebina neskladij se je nanašala na nenamensko uporabo perila (PVC podloga, PVC plenica
+ urinski kateter, podloge, obračalke + antidekubitusna 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,….).
Glavne medicinske sestre oddelkov na podlagi letnega cilja sprejetega v aprilu 2016 izvajajo
negovalne vizite 1x tedensko.
Dodaten nadzor izvajamo s kontrolo prejetih dokumentov v tajništvo zdravstvene nege (kopija
izpolnjenih obrazcev).
V letu 2016 je bilo izvedeno 476 negovalnih vizit, kar pomeni 60% realizacijo cilja.
10.5 Poročilo o izvajanju aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine
30. in 31. maja je bila s strani akreditacijske hiše DNV izvedena 2. periodična presoja po
mednarodnem standardu DIAS.
Bolnišnica je prejela 10 neskladij kategorije 1 (NC 1) in 14 neskladij kategorije 2 (NC 2). Odbor
za kakovost je skupaj z odgovornimi osebami posameznih področij sprejel korektivne ukrepe
in jih posredoval akreditacijski hiši, ki jih je v celoti potrdila.
Ugotovljena neskladja so izhajala iz naslednjih področij standarda DIAS:
-

Sistem vodenja kakovosti ( neupoštevanje internih pravil glede obvladovanja
dokumentacije, dokumentacija ni ažurirana, kazalniki kakovosti se ne merijo ),
Medicinsko osebje (odsotnost politike o disciplinski odgovornosti delavca, dopolniti
je potrebno podatke o uspešnosti posameznih zdravnikov ),
Na pacienta osredotočena oskrba (manjka ocena tveganja v povezavi z
nameščanjem pacientov v bolniške sobe na infekcijskem oddelku),
Radiologija (odsotnost normativov za področje radiologije),
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Fizično okolje (vstop nepooblaščenim osebam na endoskopijah ni v skladu z
varovanimi prostori, manjka ocena požarne varnosti na evakuacijskem hodniku,
usposobljenost na področju upravljanja z nevarnimi snovmi je pomanjkljiva,
merilniki pretoka kisika niso kalibrirani, čiščenje klimatskih naprav se ne izvaja po
načrtu ),
Upravljanje s tveganji (potrebno je izdelati register tveganj za posamezna
področja),
Upravljanje z zdravili (ni poročanja o neželenih učinkih zdravil).

Po potrditvi predlaganih korektivnih ukrepov so se pričele aktivnosti za odpravo le teh.
V mesecu novembru se je bolnišnica pridružila skupnemu javnemu razpisu pri izboru
ponudnika akreditacijske presoje za bolnišnice, ki ga pripravlja in vodi Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije.
Predstavnik bolnišnice je v tem obdobju aktivno sodeloval pri sestavi pogojev/zahtev skupaj
z ostalimi javnimi zavodi. Bolnišnica bo v letu 2017 nadaljevala z izpolnjevanjem zahtev
izbranega akreditacijskega standarda.
Bolnišnica poleg ocene akreditacijske hiše DNV prejema zunanje ocene kakovosti še iz ostalih
slovenskih in evropskih inštitucij.
Oddelku za laboratorijsko medicino so v letu 2016 ponovno podelile certifikate kakovosti
naslednje institucije:
- Nemška mednarodna neodvisna kontrola Referenčnega inštituta za bioanalitiko
RfB iz Bonna,
- nemška mednarodna neodvisna kontrola Inštituta za standardizacijo in
dokumentacijo v medicinskih laboratorijih (INSTAND) iz Düsseldorfa,
- republiška kontrola SNEQAS,
- mednarodna kontrola kakovosti VQC EQUAS,
- švicarska kontrola CSCQ,
- nizozemska kontrola ECAT,
- angleška kontrola RIQAS.
Transfuzijski center je obnovil certifikate kakovosti, ki so jih izdale Javna agencija Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), Bureau Veritas (BVQ), Ministrstvo
za zdravje (MZ) in Octafarma.
Bolnišnica ima tudi dovoljenje za delo na področju dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in
celicami, namenjenimi za zdravljenje (JAZMP).
Na tehničnem področju Služba za preskrbo s perilom že od leta 2005 skrbi, da njihovi postopki
potekajo v skladu z zahtevami nemškega inštituta za zagotavljanje kakovosti in vsako leto
obnavljajo certifikat RAL – GZ-992/1.
Bolnišnica je v januarju 2016 s strani Unicefa ponovno prejela naziv Novorojenčku prijazna
porodnišnica.
Komisija je ocenila delo zdravstvenega osebja s področja izobraževanja o dojenju in opravila
pogovore z materami ter preverjala njihovo seznanjenost z navodili.
Zgoraj našteti certifikati kažejo na to, da bolnišnica na pomembnih področjih sistematično
obvladuje kakovost in varnost in to dokazuje tudi z ustreznimi dokazili.
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10.6 Poročilo o morbiditetnih in mortalitetnih konferencah
Morbiditetne/mortalitetne (MM) konference izvajamo praviloma vsaj dvakrat mesečno, v letu
2016 jih je bilo organiziranih 26, in sicer smo izvedli 7,69% MM konferenc v obliki seminarja,
73,08% konferenc, na katerih smo analizirali primere in 19,23% 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 93,95% zaposlenih v naši
ustanovi, medtem ko je ostalih 6,05% udeležencev bilo zaposlenih izven ustanove.
V letu 2016 smo revidirali in posodobili tudi organizacijsko navodilo »Morbiditetna/mortalitetna
konferenca« (SMP ON 009), katerega upoštevamo pri sami izvedbi MM konferenc. Prav tako
smo v okviru revidiranja in posodobitve organizacijskega navodila sprejeli obrazec, ki je
namenjen pisanju zapisnika za MM konference (SMP ON 009 OB01).
10.7 Poročilo o spremljanju, analizi in ukrepih v primeru škodljivih dogodkov
Preteklo leto je bilo zabeleženih 184 padcev pri 165 pacientih, kar je 3 več kot v letu 2015. Na
12 oddelkih se je število povečalo, na 6 zmanjšalo. Od vseh pacientov se je 15 pacientom
padec dogodil večkrat. Najpogostejša lokacija padcev je bolniška soba (76,9%), sledijo padci
v WC (9,9%) in na hodniku (8,1%), kar je več kot v letu 2015, ko so se ti pojavili v 4,2%.
Največ padcev je bilo za razliko od prejšnjih let evidentirano v dopoldanski času in sicer 38,6%,
kar je 11,9% več kot v letu 2015. V nočnem času se je število padcev zmanjšalo iz 41,7% v
letu 2015, na 31%, medtem ko je delež v popoldanskem času ostal enak.
Najpogostejši vzrok za padec je bil precenjevanju lastne sposobnosti, neupoštevanje navodil
zdravstvenega osebja, oslabelost, zmedenost in potreba po izločanju. Incidenca padcev s
postelje je bila 0,195, kar je več kot v letu 2015, ko je bila njena vrednost 0,178.
Kot posledice padca so bile v 36 primerih evidentirane površinske odrgnine, udarnine v 20,
bolečina v 18 ter rana, oteklina ali hematom v 30 primerih. Pri enem pacientu je prišlo do zloma
kosti. V 120 primerih padec ni imel posledic.
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«, katerih se je v preteklem letu
udeležilo 55 udeležencev.
Spremljali smo pojavnost razjede zaradi pritiska. V letu 2016 je bilo na 18 oddelkih
obravnavano 392 pacientov, kar je za 165 več kot v letu 2015. Pri 326 pacientih je bila RZP
prisotna že ob sprejemu, kar je mnogo več kot leta 2015, ko je bilo le teh 163. Na novo je
pridobilo RZP v bolnišnici 150 pacientov, kar je zopet več kot leta 2015, ko je bilo teh 82. Porast
števila pacientov z RZP ob sprejemu je razviden predvsem na Oddelku za infekcijske bolezni
in vročinska stanja, kjer se nameščajo čedalje težji in zahtevnejši pacienti. Večje število novo
pridobljenih RZP v bolnišnici v primerjavi z letom 2015 je nastalo na Oddelku za intenzivno
interno medicino, Travmatološkem oddelku, Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Odseku intenzivne medicine kirurških strok in Kardiološkem oddelku. Vse to gre v večji meri
pripisati obravnavi vse starejših in težjih pacientov.
Preteklo leto smo nabavili 22 antidekubitusnih blazin.
Nadaljevali smo z izobraževanjem zaposlenih na temo »Preprečevanje razjede zaradi pritiska
– nove smernice«.
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Število prijavljenih vbodov z iglo se je leta 2016 v primerjavi z letom 2015 zvišalo in sicer iz 12
na 19. Incidenca je 1,323. Z ostrim predmetom se je poškodovalo 9 dipl.m.s., 7 s.m.s, 3
zdravniki in ostali profili v posameznih primerih. Vzrok za vbod je bila najpogosteje igla za
subkutano aplikacijo (6), igla za odvzem krvi, intravenska kanila in skalpel.
V letu 2016 smo izvedli dve predavanji na temo »Preprečevanje poškodb z ostrimi predmeti«
in takoj po predavanjih zasledili višjo stopnjo poročanja. Ocenjujemo, da bomo morali ponoviti
notranje kontrole nad aplikacijo terapije, saj je v največji meri vzrok za vbod natikanje pokrova
na uporabljeno iglo in nepravilno sortiranje odpadkov ter nadaljevati s predavanji.
10.8 Ugotovitve ob spremljanju kazalnikov kakovosti
V letu 2016 je potekalo spremljanje:
a) obveznih kazalnikov kakovosti (KK) 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.
V okviru letnih ciljev zavoda za l. 2016 so bili z namenom dviga kvalitete zdravstvenih storitev
izbrani 3 kazalniki kakovosti, pri katerih bi naj v l. 2016 dosegli 10% izboljšanje vrednosti KK v
primerjavi z l. 2015.
Ti KK so bili:
1) KK 21 RZP - Število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici,
2) KK 22 Čakalna doba za računalniško tomografijo ter
3) KK 71 MRSA - Število pacientov Z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije.
Realizacija letnih ciljev oz. ugotovitve glede zastavljenih vrednosti izbranih KK so podane v
nadaljevanju poročila.
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.
Spodnja tabela prikazuje vrednosti kazalnikov kakovosti MZ v l. 2016:
Št. KK
KK 21

Ime kazalnika
RZP
1. kazalnik skupno število
vseh RZP

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

Opis kazalnika
Skupno število
vseh pacientov
z RZP*100 / št.
sprejetih
pacientov
Število
pacientov, ki so
RZP pridobili v
bolnišnici *100 /
št. sprejetih
pacientov

Kazalnik

1,908

0,601

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

Števec

476

150

Opis imenovalca
Vsi sprejeti pacienti
z izključitvenimi
kriterij, kot izhaja iz
metodologije
Vsi sprejeti pacienti
z izključitvenimi
kriterij, kot izhaja iz
metodologije

Imenovalec

24944

24944
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Št. KK

KK 22

KK 23

KK 45

KK 46
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Ime kazalnika
3. kazalnik število
pacientov, ki
so imeli RZP
že ob
sprejemu v
bolnišnico

Opis kazalnika
Kazalnik
Opis števca
Števec
Opis imenovalca
Imenovalec
Število vseh
Število vseh
Vsi sprejeti pacienti
pacientov, pri
pacientov, pri
z izključitvenimi
katerih je RZP
katerih je RZP
kriteriji, kot izhaja iz
prisotna že ob
prisotna že ob
metodologije
1,307
326
24944
sprejemu v
sprejemu v
bolnišnico *100
bolnišnico
/ št. sprejetih
pacientov
ČAKALNA DOBA ZA RAČUNALNIŠKO TOMOGRAFIJO
Čakalna doba
Delež
Število
Vsi pacienti, pri
za CT za
hospitaliziranih
hospitaliziranih
katerih je bila
hospitalizirane pacientov pri
pacientov, ki so na
izvedena CT
paciente
katerih je CT
CT preiskavo čakali
preiskava v času
4,795
98
2044
opravljen več
več kot 24 ur
hospitalizacije, ob
kot 24 ur po
upoštevanju
njenem naročilu
izključitvenih
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
252
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)
809.640,00
Skupni operativni čas (v minutah)
513.314,00
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)
9720
Število načrtovanih operativnih posegov
9242
Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov
474
Delež odpadlih načrtovanih operacij
5,1%
Število urgentnih operacij
1081
Delež urgentnih operacij
10,0%
Izkoriščenost operacijske dvorane
63,4%
Povprečno trajanje operacije (v minutah)
52,81
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
252
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)
288.600,00
Skupni operativni čas (v minutah)
173.713,80
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)
7653
Število načrtovanih operativnih posegov
7634
Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov
12
Delež odpadlih načrtovanih operacij
0,2%
Število urgentnih operacij
27
Delež urgentnih operacij
0,4%
Izkoriščenost operacijske dvorane
60,2%
Povprečno trajanje operacije (v minutah)
22,70
ČAKANJE NA OPERACIJO V BOLNIŠNICI PO ZLOMU KOLKA
Čakanje na
Delež
Število pacientov
Število vseh
operacijo v
pacientov
sprejetih zaradi
pacientov sprejetih
bolnišnici po
sprejetih v
zloma kolka,
v bolnišnico zaradi
zlomu kolka
bolnišnico
operiranih znotraj
zloma kolka
0,592
196
331
(65+)
zaradi zloma
48-ih ur po
kolka,
sprejemu
operiranih
PROFILAKTIČNA UPORABA ANTIBIOTIKOV
Kolorektalna
Odstotek
Načrtovani kirurški
Število pacientov v
operacija
pacientov, ki so
posegi za
1,000
60
60
imenovalcu
profilaktično
diagnoze/posege,
(pacienti, ki
jemali
ki so vključeni v
izpolnjujejo
Zamenjava
antibiotik v
sledenje kazalniku,
vključitvene
in
kolka
skladu s
pacienti stari
izključitvene
1,000
254
254
smernicami;
18 let ali več, pri
kriterije) - v popolni
izbrani
katerih so
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Št. KK

KK 47

KK 63

Ime kazalnika
Histerektomija

Opis kazalnika
Kazalnik
elektivni
kirurški posegi,
1,000
ki so vključeni v
sledenje
kazalniku
POOPERATIVNA TROMBEMBOLIJA
Delež
pooperativnih
0
trombembolij
na 100.000
posegov
UPORABA KRVNIH
KOMPONENT
Aortofemoralni
obvod unilateralni

Primarna
unilateralna
nadomestitev
kolenskega
sklepa
KK 65

KK 68

KK 70

KK 71

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

E

1,08

P

0,15

T

0

E

0,07

P

0

T

0,03

POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI
Število
poškodb na
100 zaposlenih
1,323
v predmetnem
obdobju

Opis števca
skladnosti s
smernicami za
profilaktično
uporabo
antibiotikov med

Števec

Število primerov
pooperativne
globoke venske
tromboze ali
pljučne embolije

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

Število poročanih
poškodb z ostrimi
predmeti

49

Opis imenovalca
zabeležene kode
vključenih glavnih
postopkov ter kode
vključenih glavnih
diagnoz

0

Število sprejemov, v
okviru katerih je bil
opravljen kirurški
poseg

E

14

P

2

T

0

E

2

P

0

T

1

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

19

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

Imenovalec
49

11824

13

30

1436

PADCI PACIENTOV
1. kazalnik Prevalenca
vseh padcev v
bolnišnici

Vsi padci
hospitaliziranih
pacientov *
1000 / BOD

1,193

Vsi padci
hospitaliziranih
pacientov

184

Število bolnišnično
oskrbnih dni

154181

2. kazalnik Incidenca
padcev s
postelje v
bolnišnici

Vsi padci s
postelje
hospitaliziranih
pacientov *
1000 / BOD

0,195

Vsi padci s postelje
hospitaliziranih
pacientov

30

Število bolnišnično
oskrbnih dni

154181

3. kazalnik Padci
pacientov s
poškodbami

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

1,087

Vsi padci
hospitaliziranih
pacientov s
poškodbami

2

Število vseh padcev
v bolnišnici

184

10

Vsi sprejemi v
proučenem obdobju
ob upoštevanju
izključitvenih
kriterijev

21168

NENAMERNA PUNKCIJA ALI LACERACIJA
Število
nenamernih
punkcij ali
laceracij
0,472
pacientov na
1000
sprejemov

Število pacientov
pri katerih je prišlo
do nenamerne
punkcije ali
laceracije

MRSA
Vprašanja
Število vseh sprejemov v tem obdobju
Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem obdobju odvzeli nadzorne kužnine?
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem obdobju
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)
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)
HIGIENA ROK

Odgovor
35147
DA
4338
192
174
18
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Št. KK

Ime kazalnika
Upoštevanje
higiene rok na
enoti za
intenzivno
terapijo
Upoštevanje
higiene rok v
vseh ostalih
oddelkih
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Opis kazalnika

Kazalnik

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

84,7%

Opis števca

Števec

Opis imenovalca

714
Število dejanj
(razkuževanje ali
umivanje)

78,2%

Imenovalec

843
Število priložnosti
za higieno rok

2178

2784

Opomba:

Komentarji na spremljanje obveznih kazalnikov kakovosti v l. 2016:
1. KK 22 Čakalna doba na CT
KK 22 - število pacientov, ki so v času hospitalizacije čakali na CT več kot 24 ur po naročilu,
se je v primerjavi z letom 2015 povečalo iz 76 na 98 ob skupni realizaciji 2044 preiskav. Razlog
je povečana realizacija ambulantnih preiskav, aktivno skrajševanje čakalnih dob in omejena
kapaciteta terminov. KK se je zvišal iz 4.473 na 4.795, oziroma za cca. 10%. Ciljna vrednost
za 2016 4,025 ni dosežena.
2. KK 23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku
Podrobno analiziranje odpadlih operacij je pokazalo, da načrtovane operacije odpadajo
večinoma sled urgentnih operacij. Poglavitna težava je v tem, da urgentne operacije izvajamo
v istih prostorih kot elektivne operacije. Vendar, nam je kljub temu uspelo zmanjšati delež
odpadlih operacij na 5,1%, medtem ko je leto
poprej znašal delež odpadlih operacij 6,3%. Delež odpadlih operacij bi sicer v letošnjem letu
bil lahko še nekoliko nižji, vendar smo v zadnjem trimesečju ponovno beležili porast odpadlih
operacij predvsem na račun zdravniške stavke. Posebno pozornost še vedno 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 2016 znašal 0,592, kar je 0,068 (oz. 13%) več kot leta 2015. To pomeni, da se
je delež operiranih poškodovancev, ki so bili operirani znotraj 48 ur po sprejemu, po izboljšanju
v letu 2015, ponovno zmanjšal. Razlog je predvsem polimorbidnost pacientov, naraščanje
povprečne starosti, dostopnost do internistične konziljarne službe in disperzija anesteziološke
službe, ki ne omogoča dalj časa prisotnega stalnega anesteziologa na Travmatološkem
oddelku. V prihodnosti bo potrebno izvesti aktivnosti za korekcijo slednjih dveh razlogov,
predvsem v smislu kadrovskih rešitev.
4. KK 46 Profilaktična uporaba antibiotikov
Tako na področju abdominalnih, ortopedskih in ginekoloških operacij smo zagotavljali 100%
antibiotično profilakso v skladu s sprejetimi strokovnimi smernicami.
Problematika, vezana na zajem podatkov iz bolnišničnega informacijskega sistema v namen
spremljanja kazalnika kakovosti (vsebina vprašalnika za vnos podatkov ni skladna z
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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. 2016, kljub dejstvu, da je MZ o tem bilo seznanjeno že v letu 2013.
5. KK 47 Pooperativna trombembolija:
Pri tem kazalniku ocenjujemo, da je sam zajem podatkov iz bolnišničnega informacijskega
sistema očitno neustrezen in posledično vrednost kazalnika kakovosti ni točna.
6. KK 63 Uporaba krvnih komponent
a) Komentar za poseg Aorto – femoralni obvod:
V letu 2016 smo ponovno spremljali kazalnik kakovosti, in sicer Uporaba krvnih komponent pri
pacientih z aorto - femoralnim obvodom.
Omenjeni poseg je bil napravljen pri 13 - ih pacientih, pri treh v okviru t.i. hibridnega posega,
ko je medoperativno napravljen še PTA.
Skupno je bilo porabljenih 16 enot krvnih komponent, od tega največ koncentriranih eritrocitov
(14) ter 2 enoti sveže zmrznjene plazme.
Krvno komponento je potrebovalo 8 pacientov (62%), le - ti so v povprečju prejeli 1,75 enote
koncentriranih eritrocitov, samo en pacient pa je potreboval tudi svežo zmrznjeno plazmo, in
sicer 2 enoti, pri slednjem je bila tudi največja poraba koncentriranih eritrocitov (4 enote).
Skupna povprečna poraba koncentriranih eritrocitov pri pacientih z aorto - femoralnim
obvodom je bila 1,05 enote ter sveže zmrznjene plazme 0,15 enote, aplikacija koncentriranih
trombocitov pa ni bila potrebna.
Z doseženimi rezultati smo zadovoljni, saj smo tovrstnih posegov napravili več, uporabo krvnih
komponent v perioperativnem obdobju pa smo uspeli zmanjšati v primerjavi z letom 2015.
b) Komentar za poseg Unilateralna nadomestitev kolenskega sklepa:
Pri endoprotetični oskrbi kolenskega sklepa v primerjavi z l. 2015 ugotavljamo ponovno nižjo
porabo krvnih komponent – eritrociti (vrednost kazalnika v l. 2016: 0.07, v l. 2015: 0.17), se pa
kot krvne komponente v l. 2016 pojavljajo trombociti (vrednost kazalnika v l. 2016: 0.03, v l.
2015: 0). Vrednosti po podatkih iz strokovne literature tudi za l. 2016 ostajajo primerljive s
podatki v tujini.
7. KK 70 Nenamerna punkcija ali laceracija bolnika:
V letu 2016 smo evidentirali 19 primerov nenamernih punkcij oz. laceracij, kar je 6 več kot leta
2015. Povečano število je predvsem posledica doslednejšega beleženja teh dogodkov. Tudi
pri tem kazalniku beležimo težave z zbiranjem podatkov, saj je potrebno vsak primer podrobno
preveriti, kajti sama informacijska podpora ni ustrezna. Prevladujejo predvsem laceracije na
področju hrbtenične kirurgije. V nobenem od njih pa ni nastala večja škoda za zdravje pacienta.
Spremljanje kazalnikov kakovosti ZZS
S strani nosilcev spremljanja kazalnikov kakovosti ZZS je v l. 2016 potekal vnos podatkov za
kazalnike kakovosti Zdravniške zbornice Slovenije in sicer za sledeča strokovna področja:
q001 – gastrokirurgija (po navodilih MZ poteka spremljanje podatkov v obdobju 1.9. - 31.12.),
q004 – ginekologija, q011 – kardiologija, q017 – nevrologija, q019 – okulistika (po navodilih
MZ poteka spremljanje podatkov v obdobju 1.10. - 30.10.), q028 – perinatologija, q044 –
urologija.
Spodnja tabela prikazuje dinamiko vnosa podatkov KK ZZS (po četrtletjih):
Četrtletje 2016
I
II
III
IV
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q001 Abdominalna kirurgija
q004 Ginekologija
q011 Kardiologija
q017 Nevrologija
q019 Okulistika
q028 Perinatologija
q044 Urologija
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ne
da
da
da
ne
da
ne

ne
da
ne
da
ne
da
ne

ne
ne
ne
da
ne
da
ne

da
ne
da
ne
da
da
ne

Spremljanje kazalnikov kakovosti ZZS za področje travmatologije (q043) ne poteka od l. 2014
in sicer zaradi vključenosti v projekt mednarodne organizacije za spremljanje starostnikov s
poškodbo kolka. O tem je bila v l. 2014 seznanjena tudi ZZS. Razlogi za nereden vnos
podatkov za KK ZZS so predvsem v kadrovski preobremenjenosti in kroženju nosilcev
spremljanja po drugih zdravstvenih ustanovah.
Travmatološki oddelke je v letu 2016 sodeloval pri registru operacij kolka po poškodbah, kjer
smo pridobili mednarodno primerljive kazalnike kakovosti, ki pa žal niso primerljivi s
slovenskimi.
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. 2016 so bili nacionalni Komisiji za smiselno porabo antimikrobnih zdravil v Sloveniji
redno poročani podatki o porabi protimikrobnih zdravil v naši ustanovi.
ad b) Spremljanje lastnih kazalnikov kakovosti iz sprejetih organizacijskih predpisov /
kliničnih poti:
V l. 2016 so nosilci spremljanja po enotni predlogi pripravili poročila o spremljanju izbranih
lastnih kazalnikov kakovosti. V l. 2014 smo namreč na podlagi ugotovitev zunanjih
presojevalcev DNV ter zahtev standarda DIAS pristopili k spremljanju lastnih kazalnikov
kakovosti, ki smo jih opredelili v organizacijskih predpisih oz. kliničnih poteh.
Vsa posredovana poročila so bila sestavni del Strokovnega poročila za l. 2015.
V spodnji tabeli je prikaz dokumentov in izbranih kazalnikov kakovosti, za katera so bila v l.
2016 posredovana poročila o spremljanju izbranih lastnih kazalnikov kakovosti:
vrsta
naziv dokumenta
dokumenta

KP

KP za lokalno trombolitično zdravljenje
KP za operativni poseg vratnih arterij
KP za laparoskopsko holecistektomijo
KP Prvih 48 ur zdravljenja opeklin
KP Perkutana traheotomija
KP Operacija katarakte
KP za fotodinamsko terapijo (FDT)
KP Pacienta pri operaciji ščitnice

OP

Obvladovanje procesa patološke in citološke dejavnosti

izbran kazalnik kakovosti
Preživetje uda (90 dni po posegu)
Število dni hospitalizacije
Čas hospitalizacije
Opekline brez okužbe
Delež okužb
Delež krvavitev
Delež pnevmotoraksov
Krvavitev v oko
Delež potrebnih prekinitev izvajanja fotodinamične
terapije (FDT) zaradi bolečine
Gibljivost glasilk
Delež neskladnih vzorcev in dokumentov
Delež nekakovostno izdelanih preparatov
Čas od sprejema vzorca do izdaje izvida
Število zavrnjenih napotnic
Pritožbe naročnikov in svojcev
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dokumenta
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izbran kazalnik kakovosti

Napake/incidenti v procesu patološke in citološke
dejavnosti
Čas zaključevanja obdukcij
Ustreznost kakovosti pripravljenih radiofarmakov
Obvladovanje procesa nuklearno medicinske diagnostike
Ustreznost kakovosti gama kamer, radionuklidnih
kalibratorjev doz
Obvladovanje procesa zdravljenja z radioaktivnimi snovmi
Uspešnost zdravljenja z radioaktivnim jodom
Obvladovanje procesa specialistične ambulantne obravnave Čakalna doba na pregled
bolnikov z boleznimi ščitnice
Proces oskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki
Število reklamacij oddelkov
Obvladovanje procesa sterilizacije
Delež neskladnih med. pripomočkov ob sprejemu v
Centralno sterilizacijo
Delež nadzornih brisov (ESBL+)
Obvladovanje bolnišničnih okužb
Delež prenosov ( ESBL +)
Proces izvajanja bolnišnične medicinske rehabilitacije
Vertikalizacija
Proces izvajanja ambulantne medicinske rehabilitacije
Povprečna stopnja zaznavanja bolečine

10.9 Izvedba internih strokovnih nadzorov
V letu 2016 je bilo izvedenih 5 izrednih internih strokovnih nadzorov, 2 na Travmatološkem
oddelku, po 1 pa na Oddelku za skupne potrebe kirurgije, Kardiološkem in
Dermatovenerološkem odddelku. V enem primeru je prišlo do namerne zamenjave odvzetega
vzorca tkiva. Zaplet smo skrbno analizirali, opravili razgovor s prizadetim pacientom in izvedli
korektivne ukrepe – novelirali navodilo za delo in z njimi seznanili zaposlene, ki se vključujejo
v tovrstne delovne procese. Zaposlena zdravstvena delavka, pri kateri smo ugotovili
neporavilnost je bila premeščena na drugo delovno mesto. O zapletu smo obvestili lečečo
zdravnico.
V ostalih 4 primerih ni bilo ugotovljenih strokovnih napak in odstopanj od sprejetih navodil
zdravstvene oskrbe. V vseh primerih smo pritožnikom posredovali pisne obrazložitve in jih
povabili tudi na osebni razgovor. V 3 primerih je bil slednji tudi opravljen. Na osnovi enega od
njih, smo na pobudo zastopnice pacientovih pravic, zaprosili Zdravniško zbornico Slovenije za
izvedbo eksternega strokovnega nadzora, ki je bil s strani Odbora za strokovno medicinska
vprašanja sprejet, a do sredine februarja 2017 še ni bil izveden.
Poleg omenjenega, sem, na osnovi mnenja notranje analize, zaprosil Zdravniško zbornico
Slovenije za eksterni strokovni nadzor zaradi zapleta pri operaciji, kjer pa so pri reševanju
zapleta sodelovali vsi strokovnjaki s področja kjer se je zaplet zgodil, tako, da v skladu z
internimi pravili, ni bilo možno izvesti izrednega internega strokovnega nadzora, ampak smo
zaprosili za eksternega. Do zaključka postopka smo zdravniku, ki je bil udeležen pri zapletu,
omejili izvajanje določenega operativnega posega. Omenjeni nadzor bo po napovedi realiziran
17.2.2017.
V letu 2016 sta bila na Področju zdravstvene nege izvedena 2 izredna strokovai nadzora,
zaradi pritožb s strani svojcev in napake pri aplikaciji terapije.
V maju smo izvedli notranje nadzore na vseh bolnišničnih oddelkih, ki so bili usmerjeni na
varnost pacientov in zaposlenih (identifikacija pacienta, prisilni varovalni ukrepi, ravnanje ob
incidentu), dokumentacijo, postopke in posege v zdravstveni negi, izpolnjevanje
temperaturnega lista, podpis soglasij, ravnanje z zdravili ter urejenost oddelka. Na vseh
pregledanih področjih so bila ugotovljena neskladja in zato izvedeni korektivni ukrepi.

10.10 Razvoj in uporaba kliničnih poti
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V letu 2016 smo v skladu s Splošnim dogovorom na spletni strani bolnišnice objavili 2 novi
klinični poti ter eno posodobljeno in sicer:
- Klinična pot Odstranitev trahealne kanile pri odraslem (OPE KP 019),
- Klinična pot Predoperativna priprava otrok s fimozo (OPE KP 013) ter posodobljena
- Klinična pot za fotodinamično terapijo - FDT (NEO KP 003).
Na spletni strani imamo tako skupno objavljenih 22 kliničnih poti. Posodabljanje kliničnih poti
poteka kontinuirano.
10.11 Razvoj in uporaba drugih protokolov
Ukrepi in projekti v letu 2016 so bili usmerjeni k uresničevanju strateških/letnih ciljev kakovosti
in varnosti. V ta namen so se v bolnišnici začele/nadaljevale aktivnosti na naslednjih projektih:
- aktivnosti pri projektu uvedba ISO 9001,
- izdelava registrov tveganj za medicinsko/poslovno področje,
- Uvedba elektronskega poslovanja na področju map delovne opreme za medicinsko
in laboratorijsko opremo,
- Uvedba elektronskega poslovanja na področju bolnišnice.
V letu 2016 so bili prvič objavljeni predvsem dokumenti, ki na operativnem nivoju pojasnjujejo
ravnanje zaposlenih pri zagotavljanju večje varnosti.
Na intranetu so sedaj objavljeni še naslednji dokumenti:
- Izdelava internih aktov,
- Pravilnik o zaščiti prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti,
- Varnostni ukrepi pri zdravstveni obravnavi novorojenčka v porodnišnici,
- Higienski režim v operacijski dvorani,
- Ravnanje ob poškodbi z ostrim predmetom/politju s krvjo/telesnimi tekočinami,
- Kontaktna izolacija,
- Naročanje pacientov v specialistični in revmatološki ambulanti,
- Dejavnost perioperativne zdravstvene nege,
- Dostopnost in rokovanje z zaščitnimi sredstvi pred ionizirajočim sevanjem,
- Izvajanje notranje kontrole kakovosti RZO (radiološke zaščitne opreme)
Prenovljeni in objavljeni pa so bili dokumenti iz procesa prehranske preskrbe,
morbiditetnih/mortalitetnih konferenc ter Priročnik za novo sprejete delavce in sodelavce.
V fazi prenove se nahajajo še dokumenti področij, kjer je bilo na presojah ugotovljeno, da niso
ažurirani.
1.12

Obvladovanje bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil

1. 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.
V letu 2016 smo opravili 155 rednih pregledov bolnišničnih oddelkov, ki so potekali po
vnaprej določenem načrtu pregledov (glede na zahtevnost oddelka), kar je 77 pregledov
manj od plana za leto 2016 (gre na račun obremenjenosti zaradi opravljenega merjenja
skladnosti higiene rok v spomladanskem času in jesenskem času ter obsežnih razpisnih
dokumentacij).
Glede na epidemiološko situacijo smo opravili 18 izrednih pregledov oddelkov.
 Nadzor nad kvaliteto dela ISS Servisystema in mikrobiološki
učinkovitosti čiščenja

nadzor
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izvajali smo vsakodnevni nadzor ter nadzor v okviru higienskih in zdravstveno tehničnih pregledov oddelkov;
v letu 2016 smo opravili mikrobiološko kontrolo čiščenja z odvzemom brisov na
snažnost in dodatno opravljali kontrolo čiščenja z uporabo fluorescentnega gel
markerja
rezultate smo sproti predstavili vodji čistilnega servisa in delavcem čistilnega
servisa
na tedenskih sestankih obravnavamo reklamacijske zapisnike čiščenja in
ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju storitev čiščenja. Redno smo vodili evidenco
neopravljenih storitev (zmanjšan obseg dela ali neopravljena dela).
čiščenje smo dodatno kontrolirali z uporabo fluorescentnega markerja GlowCheck;
opravili smo 206 kontrol čiščenja, s katerimi smo pregledali 2267 površin.

 Epidemiološka kontrola stanja prostorov in opreme
Po sprejetem načrtu vzorčenja smo odvzeli vzorce: dializne vode, priprave vode s pomočjo
reverzne osmoze v kleti pod glavno avlo, endoskopov - nadzor higienskega vzdrževanja
endoskopov, brisov na snažnost površin po adaptacijskih delih in pred naselitvijo v nove
prostore, brisov na snažnost na zahtevo oddelkov (Oddelek za nuklearno medicino), v okviru
kostne banke.
 Nadzor nad gibanjem večkratno odpornih mikroorganizmov (VOM).
V bolnišnici spremljamo podatke o gibanju večkratno odpornih bakterij, tako da določenim
skupinam pacientom, ki imajo dejavnik tveganja odvzamemo nadzorne kužnine v skladu z
navodili bolnišnice, dnevno pregledamo podatke iz mikrobiološkega laboratorija in sproti
obveščamo oddelke o novih primerih pacientov z večkratno odpornimi mikroorganizmi. Stanje
spremljamo tudi po posameznih izolatih in po oddelkih, merimo obremenjenost posameznih
oddelkov s pacienti v izolaciji. V skladu z epidemiološko indikacijo na posameznem oddelku
ukrepamo.
 Aktivnosti na področju obvladovanja bolnišničnih okužb:
- spremljali smo izvajanje navodil za odkrivanje nosilcev večkratno odpornih bakterij na
bolnišničnih oddelkih; v mesecu marcu smo posodobili navodila za odvzem nadzornih
kužnin;
- dnevno smo sodelovali z Oddelkom za medicinsko mikrobiologijo Celje zaradi
spremljanja števila večkratno odpornih mikroorganizmov;
- KOBO je imela 2 sestanka (marec in junij), s kontaktnimi MS za higieno smo imeli 2
sestanka;
- pripravili smo letno poročilo za 2015 in polletno poročilo za leto 2016;
- v januarju smo izvedli še dodatno cepljenje zaposlenih proti gripi;
- PUC – pripravili smo mnenje o preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb;
- pripravili smo mnenje o delni adaptaciji Otroškega oddelka (februar);
- za oddelke smo pripravili navodilo za ravnanje s pacienti, ki so imeli gripo;
- sodelovali smo pri reševanju problematike s pitno vodo;
- izvajali smo nadzor nad odpadki v bolnišnici in predlagali ukrepe za izboljšanje stanja;
- za MZ smo pripravili kazalnik kakovosti za MRSA in skladnost higiene rok (merjeno v
mesecu maju in novembru, natančni poročili o rezultatih sta bili predstavljeni na
kolegijih GMS, sestanku kontaktnih MS za higieno in sestanku KOBO ter objavljeni v
Monitorju); ob tem smo testirali in kupili spletno aplikacijo SpeedyAudit za merjenje
higiene rok;
- v maju smo ob svetovnem dnevu higiene rok v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo
promovirali higieno rok;
- pred presojo DIAS smo oddelke opozorili na ugotovitve predhodnih presoj;
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na dveh oddelkih smo ob povečanem številu prenosov večkratno odpornih bakterij
(CR) izvajali pogostejše nadzore in pripravljali nabor ukrepov za ustavitev širjenja;
oddelke smo tedensko seznanjali z ugotovitvami nadzorov;
- pripravili smo dopis za predstojnike oddelkov o natančnem vnosu kritičnih podatkov v
Birpis;
- oddelke smo obvestili o izključni uporabi ustreznih zaščitnih mask (tip IIR) in pripravili
dopis o odpoklicu zaščitnih mask tip I;
- vodstvo bolnišnice smo obvestili o problematiki izvajanja izolacijskih ukrepov na
Oddelku za ledvične bolezni;
- vodstvo bolnišnice smo opozorili na slabo udeležbo zdravnikov na usposabljanjih iz
preprečevanja bolnišničnih okužb (ugotovitev presojevalcev standarda DNV);
- oddelke smo opozorili na prepoved uporabe mikropora z namen lepljenja
obvestil/navodil;
- za službo za kakovost smo pripravili odgovore na ugotovitve presojevalcev DNV;
- za vodstvo bolnišnice smo pripravili mnenje o uporabi UV luči;
- za predstojnike in GMS oddelkov smo pripravili dopis o nameščanju pacientov s CR
izolati v izolacijske sobe (prednost pri prostorski izolaciji);
- za vodstvo bolnišnice smo pripravili nabor ukrepov za preprečevanje širjenja bakterij,
odpornih proti karbapenemom;
- za Komisijo za zdravstveni material smo pripravili mnenje o uporabi kirurških mask;
- na Oddelku za nalezljive bolezni smo izvajali ukrepe ob epidemiji norovirusnih
črevesnih okužb;
- posodobili smo Navodila za izvajanje kontaktne izolacije, Higienski režim v operacijski
dvorani, Čiščenje prostorov in opreme, Roki uporabe mil in razkužil;
- sodelovali smo pri pripravi in posodabljanju negovalnih standardov;
- organizirali smo predavanje o bakterijah, odpornih proti karbapenemom in ukrepi za
preprečevanje prenosa, ki ga je izvedla dr. Logar iz UKC Ljubljana;
- v decembru smo sodelovali pri izvedbi inšpekcijskega pregleda s strani zdravstvene
inšpekcije in pripravili odgovor na ugotovitve;
- sodelovali smo pri pripravi na cepljenje proti gripi v sezoni 2016 / 2017;
- sodelovali smo pri uvedbah v gradbena dela s pripombami in predlogi; sodelovali smo
pri izboru sanitarne opreme za nove/prenovljene prostore;
- v okviru razpisa za osebna zaščitna sredstva, urinske vrečke in kozarčke, ledvičke,
mila in razkužila smo pripravili izbor, oddelke pa seznanili z novostmi iz JR Razkužila
in detergenti 2016;
- na NAKOBO smo opozorili na ureditev obveznega usposabljanja s področja
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb ter predlagali, da se sredstva za
dekolonizacijo MRSA pozitivnih pacientov krijejo iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, odgovora nismo dobili;
- izvedli smo 143 razkuževanj z aerosolizacijo bolniških sob po odpustu pacientov s CR,
testirali smo aparat podjetja Valter d.o.o. za aerosolizacijo s Sanosilom;
- za potrebe JN Čiščenje prostorov in opreme smo pregledali vse obstoječe tlorise
prostorov in izračunali kvadrature posameznih kategorij prostorov;
- za zaposlene z nezadostno zaščito (titrom protiteles) proti hepatitisu B smo pripravili
protokol ukrepanja, izvedli testiranja in sodelovali pri izvedbi cepljenja;
- priprava na uvedbo novega sistema za čiščenje neposredne pacientove okolice s
prednamočenimi krpami;
- izdelali in objavili smo poročilo za empirično antibiotično zdravljenje na podlagi
podatkov o občutljivosti bakterij v celjski regiji;
- izdelali smo načrt in predstavili strategijo SPOBO od 2018 do 2024;
- izdelali smo pisne pojasnilne dolžnosti pred cepljenjem proti gripi in hepatitisu B.
 Dekolonizacije: pacientom svetujemo pri nabavi sredstev za izvedbo dekolonizacije in
izvedemo edukacijo samega postopka.
-
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 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
prehrano z zapisniki (35 pregledov z zapisniki).
 Pitna voda
Nadzorovali smo mikrobiološko kvaliteto pitne vode, točilnikov/pitnikov vode, prisotnost
legionele v omrežju in mesečno opravljali meritve temperatur pitne vode.
 Izvajanje izobraževanja zaposlenih in lastna izobraževanja:
Število udeleženih na usposabljanjih je bilo 1204.
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 za vse
profile zdravstvenih delavcev in sodelavcev.
 Zaključki in predlogi:
V letu 2016 smo zaznali zmanjšanje števila MRSA (23 manj kot leta 2015 oz. približno 11 %)
in ESBL+ pozitivnih pacientov (121 manj kot v letu 2015 oz. približno 19 %), število pacientov,
ki so okuženi ali nosilci z na karbapenem odpornih bakterij pa se je povečalo za 27 (približno
32 %).
Delež prenosov ESBL+ se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšal za 7,8 %, delež prenosov
MRSA za 10,7 %. Delež prenosov CR pozitivnih bakterij se je povečal za 5 % (leta 2015 45
%, leta 2016 50 %).
V primeru povečanega števila prenosov večkratno odpornih bakterij smo na posameznih
oddelkih izvajali v sodelovanju z vodstvom oddelka izobraževanja (na oddelku), posnetek
stanja (notranje presoje kontaktnih izolacij, kontrole čiščenja, merjenje skladnosti higiene rok,
presoja negovalnih in medicinsko-tehničnih postopkov) in z ugotovitvami tedensko seznanjali
oddelke (pisno in ustno). Ti oddelki so imeli tudi prednost pri udeležbi na mesečnih
izobraževanjih s področja preprečevanja bolnišničnih okužb.
Zaposlenim zdravstvenim delavcem in sodelavcem bolnišnice smo omogočili kontinuirano
usposabljanje s področja preprečevanja bolnišničnih okužb.
Še vedno opažamo problematiko urejenosti zaposlenih (nakit) v smislu higiene rok pri vseh
profilih zdravstvenih delavcev.
Nimamo poenotene predoperativne priprave pacienta. Standard zdravstvene nege o pripravi
kože na posege je bil posodobljen.
Bolnišnica potrebuje posteljno postajo.

10.13 Razvoj in uporaba sistema poročanja o varnostnih zapletih
Na 30 oddelkih je bilo izvedeno 378 pogovorov o varnosti in se je v primerjavi z letom 2015
povečalo za 21%. V 97,8% so na tveganje za nastanek varnostnega zapleta opozorili
zaposleni, v ostalih primerih pacienti. Vsebina pogovorov se je nanašala na ravnanje z zdravili,
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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
pregledamo vsebine in v reševanje problematike po potrebi vključimo tudi strokovnega
direktorja ali druge službe.
Mesečno spremljamo odstopanja pri odvzemu bioloških vzorcev in jih beležimo v informacijski
sistem. Usposabljanja v Enoti za odvzem krvi se je udeležilo 76 zaposlenih, kar je precej več
kot v letu 2015. Večja število usposabljanj je povezano z višjim številom zaposlenih ter prehoda
iz dežurstva v redno delo, saj je bilo potrebno zagotoviti ustrezno usposobljenost za
samostojno delo.
Prav tako smo v aprilu in maju izvedli notranjo kontrolo nad 30 reanimacijskimi vozički.
Ugotovili smo, da na nekaterih oddelkih nimajo popolnih seznamov o udeležbi zaposlenih na
tečaju TPO, ponekod je majhno število izvedenih učnih delavnic TPO na oddelkih, vsebina
vozička povsod ni bila usklajena s seznamom in da nekje manjkajo poimenski plani kontrole
vsebine vozička. Na vseh oddelkih, kjer smo zaznali odstopanja smo izvedli korektivne
ukrepe.
10.14 Presoja zadovoljstva zaposlenih
DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
Bolnišnica je v letu 2016 pridobila polni certifikat Družini prijazno podjetje, saj je zaznala, da je
pridobitev le tega dodana vrednost ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja, na področju
upravljanja s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja
zaposlenih.
Od pridobitve osnovnega in do pridobitve polnega certifikata smo uspešno implementirali vseh
13 izbranih ukrepov in sicer:
1. Delitev delovnega mesta,
2. Načrtovanje letnega dopusta,
3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
4. Nadomeščanje,
5. Ukrepi za varovanje zdravja,
6. Komuniciranje z zaposlenimi,
7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo,
8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
9. Brošure,
10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti,
12. Psihološko svetovanje in pomoč,
13. Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema.
Bolnišnica z osvojitvijo polnega certifikata računa na to, da bo v naslednjih letih lahko potrdila
ugotovitve stroke, da se je zmanjšala fluktuacija, število bolniške odsotnosti, število nezgod
ipd. ter da se je povečalo zadovoljstvo, motivacija in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne
pozitivne ekonomske učinke.
Splošna bolnišnica Celje je tudi v letu 2016 pristopila k izvajanju ankete o stanju organizacijske
klime in zadovoljstva v bolnišnicah, katere pooblaščeni izvajalec je OCR (Organizational
Climate Research). Tudi tokrat je bila podlaga za izvedbo ankete izdelan vprašalnik prirejen
za zdravstvo, katerega podlaga je vprašalnik SiOK, z novo kategorijo Varnost v zdravstvu.
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V projektu je sodelovalo dvajset javnih zavodov, rezultate pa je mogoče primerjati po
kategorijah kot so:
1. Odnos do kakovosti
2. Motivacija in zavzetost
3. Pripadnost organizaciji
4. Inovativnost in iniciativnost
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. Dodatna vprašanja o sistemih
14. Primerjalna vprašanja
15. Zadovoljstvo
16. Varnost v zdravstvu.
Rezultati ankete Splošne bolnišnice Celje (v nadaljevanju bolnišnica) glede na rezultate ostalih
sodelujočih javnih zavodov kažejo, da zaposleni bolnišnice izkazujejo pripadnost organizaciji,
so motivirani, zadovoljni in kakovosti posvečajo svojo pozornost.
Bolnišnica je v omenjenih kategorijah ocenjena z visokimi ocenami v primerjavi z ostalimi
sodelujočimi.
V kategorijah kot so inovativnost in iniciativnost, notranji odnosi, strokovna usposobljenost in
učenje, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev je bila bolnišnica dobro ocenjena, kar jo še
uvršča malo nad povprečjem.
Kategorije kot so organiziranost, notranje komuniciranje in informiranje, razvoj kariere in
nagrajevanje pa za bolnišnico predstavljajo izziv, saj je ocena precej pod povprečjem.
V obdobju 2014 do 2016 so zaposleni v bolnišnici prepoznali prednosti le te in dodelili visoko
oceno naslednjim kategorijam: kakovosti, prispevku pri razvoju standardov, možnosti učiti se
drug od drugega, zavedanja nujnosti sprememb, zadovoljstvu z delom, neposredno
nadrejenim, delovnemu času, pozitivnemu pristopu do organizacije, samostojnosti pri delu.
Izzive pa vidijo na področju usposabljanja, napredovanja, prenosu informacij, vzgoji
naslednikov, pri razbremenitvi in organiziranosti. Prav tako si zaposleni želijo, da bi bilo njihovo
delo opaženo in pohvaljeno.
Zgoraj našteti rezultati so izhodišča za pripravo ciljev in prioritet, kar bolnišnica postopoma že
izvaja z rednimi letnimi razgovori. Bolnišnica se zaveda, da se z izvajanjem letnih razgovorov
izboljša komunikacija, organizacijska klima in produktivnost na ravni celotne organizacije.
Kategorija Varnost v zdravstvu je bila letos prvič uvrščena v anketni vprašalnik. Zaposleni so
dodelili visoko oceno izvajanju pogovorov o varnosti, predajanju informacij med oddelki in
medsebojnemu sodelovanju, dobro pa so ocenili tudi varnostne ukrepe, ki jih predlagajo
vodstva na vseh ravneh.
Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ima Splošna bolnišnica
Celje (v nadaljevanju Zavod) zaposlenega strokovnega delavca, ki je pooblaščen za
opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu in varstva pred požarom, ustrezne izobrazbe in
opravljenim strokovnim izpitom za varnost pri delu in varstvo pred požarom.
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Za obdobne preglede ima zavod sklenjeno pogodbo z izbranim pooblaščenim zdravnikom,
specialistom medicine dela, to je DIAGNOSTIČNI CENTER SA-ŠA, d.o.o., mag, Breda Bizjak,
dr.med., spec. medicine dela in športa.
Posamezni oddelki in službe, organizirane znotraj zavoda imajo Izjavo o varnosti z oceno
tveganja (št. ocene tveganja: I-264/02).
Oceno tveganja je izdelala zunanja strokovna služba z dovoljenjem za delo po ZVZD-1.
Dokumenti so arhivirani v fizični obliki v Referatu za varstvo pri delu, kopije dokumentov pa
hranijo glavne sestre oz. vodje služb po posameznih oddelkih oz. službah.
Ker so se elementi ocene tveganja spremenili in niso več zadostni, prav tako pa so se
spremenili podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo, je potrebno opraviti revizijo za vsa
delovna mesta in vse organizacijske enote v bolnišnici. Ocenjevanje tveganja bomo izvedli s
pomočjo namenske programske opreme. Rok za izdelavo celotnega dokumenta je najkasneje
31.12.2017.
PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI DELAVCEV
Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov se izvaja pri pooblaščenem zdravniku, 250
zaposlenih, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, pa opravlja obdobne preventivne zdravstvene
preglede pri drugem pogodbenem specialistu medicine dela (ZVD d.o.o., Ljubljana). V letu
2016 je zdravstvene preglede opravilo 692 zaposlenih, kateri so bili napoteni na naslednje
vrste pregledov:
- Pregled pred prvo zaposlitvijo: 196 zaposlenih
- Obdobni pregled: 456 zaposlenih
- Kontrolni pregled: 68 zaposlenih
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V zgornjem grafu vidimo, da z leti število opravljenih zdravstvenih pregledov delavcev raste.
Trend naraščanja je predvsem posledica urejenih evidenc in vnaprej planiranih pregledov po
oddelkih/službah.
Pooblaščeni zdravnik medicine dela je v letu 2016 pričel z izdajanjem Poročil o opravljenih
zdravstvenih pregledih delavcev za posamezne oddelke/službe. Poročilo vsebuje najmanj:
predstavitev pregledane skupine delavcev glede na izpostavljenost dejavnikom tveganja
(obremenitve, škodljivosti in zahteve), obseg in vsebino pregleda glede na izpostavljenost
obremenitvam in škodljivostim, rezultate pregledov ob upoštevanju izpostavljenosti
obremenitvam in škodljivostim pri delu glede na spol, starost, delovno dobo, ugotovljene
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bolezni in okvare zdravja po mednarodni klasifikaciji bolezni, zdravstveno stanje in
izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, primerjavo
zdravstvenega stanja in izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v
delovnem okolju skupine glede na ugotovitve ob preteklem pregledu, predlog ukrepov za
zagotovitev varovanja zdravja pri delu.
Zaključno poročilo vsebuje najpogostejše ugotovljene bolezni in okvare zdravja. Bolezenske
spremembe in stanja spremljamo po skupinah diagnoz Mednarodne klasifikacije bolezni.
št.
BOLEZNI IN OKVARE ZDRAVJA
%
primerov
Endokrine, prehranske in presnovne bolezni
154
39,39%
Bolezni očesa in adneksov
141
36,06%
Bolezni mišično – skeletnega in vezivnega tkiva
27
6,91%
Bolezni obtočil
21
5,37%
Bolezni dihal
12
3,07%
Bolezni krvi
12
3,07%
Bolezni prebavil
8
2,05%
Bolezni mastoida in ušesa
4
1,02%
Dejavniki, ki vplivajo na zdrav. stanje in na stik z zdr. službo 2
0,51%
Bolezni živčevja
4
1,02%
Simptomi
1
0,26%
Prirojene malformacije
1
0,26%
Bolezni sečil in spolovil
0
0,00%
Poškodbe, zastrupitve
0
0,00%
Bolezni kože in podkožja
3
0,77%
Neoplazme
1
0,26%
Duševne in vedenjske motnje
0
0,00%
Na prvem mestu najpogostejših okvar zdravja zaznavamo endokrine, prehranske in presnovne
motnje oz. bolezenska stanja, ki so prisotna v 39,39 odstotkih pregledane populacije. Gre za
bolezenska stanja iz skupine E 00 - E 90 Mednarodne klasifikacije bolezni, ki so v glavnem
povezana s povišanimi maščobami in holesterolom v krvi, debelostjo, obolenjem ščitnice,
povišanim krvnim sladkorjem… Na drugem mestu so okvare vida oz. bolezni oči iz skupine H
00 - H 59, Mednarodne klasifikacije bolezni, prisotne v 36,06 odstotkih. Gre v glavnem za
motnje refrakcije (kratkovidnost, daljnovidnost, astigmatizem, starostna slabovidnost…).
Ugotovitve pooblaščenega zdravnika bomo uporabili pri izdelavi programa promocije zdravja
zaposlenih.

POŠKODBE PRI DELU
V letu 2016 je bilo v zavodu prijavljenih 16 primerov poškodb pri delu (l. 2015: 25, l. 2014: 28).
Prevladujejo poškodbe spodnjih okončin zaradi zdrsa, spotika (zvin, nateg skočnega gležnja),
pogoste so poškodbe vbodov z koničastim predmetom (igle, skalpeli, steklovina).
2014

2015

2016
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28
496
3968

25
544
4350

16
578
4625

V zgornji tabeli vidimo, da se število poškodb zmanjšuje, vendar se je povečala resnost
poškodb, zato prihaja do povečanja izgubljenih dni (ur).
Delodajalec takoj prijavlja nezgode, zaradi katere je delavec odsoten več kot tri dni (Zavod ima
predpisane postopke in obrazce za interno prijavo poškodbe pri delu). Prijav kolektivnih
nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih bolezni in smrtnih primerov ni bilo.
ZAGOTAVLJANJE VARSTVA PRED POŽAROM
Delavci so usposobljeni s področja varstva pri delu in varstva pred požarom. Usposabljanje je
potekalo v letih 2015 in 2016 predvsem za nemedicinski del. Za vsa delovna mesta je izdelan
program usposabljanja, ki predvideva teoretično in praktično usposabljanje s področja varstva
pri delu, varno delo pri uporabi nevarnih kemikalij. Izdelan je program usposabljanja s področja
varstva pred požarom, ki predvideva teoretično usposabljanje s področja varstva pred
požarom ter praktično usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje
evakuacije iz objekta. Programe usposabljanj bomo po potrebi revidirali po končani reviziji
ocenjevanja tveganja.
Zavod izvaja evakuacijske vaje v vsakem oddelku posebej. Na podlagi izvedene vaje se izdela
zapisnik o evakuacijski vaji, ki se arhivira v Referatu za varstvu pri delu. Enkrat letno se v
izbranem objektu izvede večja vaja evakuacije v sodelovanju s Poklicno gasilsko enoto Celje.
V letu 2016 je bila večja vaja s praktičnim prikazom reševanja izvedena 21.4.2016. Poročilo o
izvedenih evakuacijskih vajah v letu 2016 je prikazano v spodnji tabeli.
ZAP. ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DATUM
11.4.2016
12.4.2016
13.4.2016
14.4.2016
19.4.2016
20.4.2016
21.4.2016
21.4.2016
21.4.2016
7.6.2016
11.5.2016
13.5.2016
16.5.2016
19.5.2016
24.5.2016
25.5.2016
25.5.2016
26.5.2016
27.5.2016

ODDELEK
ŠT. UDELEŽENCEV
ODD. ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO MED. OP. STROK
11
GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODDELEK
28
ODDELEK ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO
21
RADIOLOŠKI ODDELEK
27
ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO
12
TRANSFUZIJSKI CENTER
17
ODDELEK ZA PATOLOGIJO
16
OTROŠKI ODDELEK
25
LEKARNA
16
CENTRALNA STERILIZACIJA
12
LABORATORIJ
37
OTROŠKI ODDELEK KIRURŠKIH STROK
10
ODDELEK ZA ANIOLOGIJO, ENDO. IN REVMATOLOGIJO
12
ODDELEK ZA OTORINOLARINGOLOGIJO
21
UROLOŠKI ODDELEK
9
ODDELEK ZA BOLEZNI PREBAVIL
13
PEDIATRIČNI URGENTNI CENTER
6
ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO
11
TRAVMATOLOŠKI ODDELEK
17

ODGOVORNA OSEBA
BISERKA LIPOVŠEK
MARIJA ŠIŠMANOVIČ
DARJA PODSEDENŠEK
MATEJ PODSEDENŠEK
GORAZD ŠMID
SONJA VEBER
ŠPELCA LIPUŠ
KATJA MULEJ HREN
MOJCA KEBLIČ
GABROVŠEK ALBINA
KRIVEC ŠTEFKA
GOBEC MARIJA
ŠTRAVS MATEJA
BUT MARJANCA
LAH SIMONA
JUG MARTA
MULEJ HREN KATJA
LAPOŠI IVANA
GAJSTER MARJETKA

Delodajalec, v skladu z oceno tveganja po posameznih delovnih mestih, delavcem dodeljuje
osebno varovalno opremo. Osebno varovalno opremo za zdravstveni del predstavljajo:
delovna oblačila, zaščitne lateks rokavice, zaščitna čepica, obrazna maska in delovno zaščitno
obuvalo. Vsa osebna varovalna oprema, razen slednje, se dodeljuje po potrebi oziroma je na
stalni razpolagi. Zaščitne čevlje delodajalec dodeljuje na določeno periodiko. Delavec ob
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prejemu OVO izpolni obrazec in izjavo o dodelitvi osebne varovalne opreme. Izjave se hranijo
v Referatu za varstvo pri delu. Zavod o dodelitvi OVO vodi programsko evidenco.
Zavod ima, na podlagi veljavne zakonodaje, izdelan požarni red z vsemi pripadajočimi
prilogami. Požarni red je izdelan za vsako stavbo posebej, znotraj dokumenta pa je še
razdeljen na vsak oddelek. Na osnovi dokumenta so izdelana navodila za ravnanje v primeru
požara in izvajanje evakuacije. V vseh prostorih so izobešeni načrti evakuacije in izvleček
Požarnega reda. Glede na spremembe podatkov in stavb, v letu 2017 planiramo revizijo
Požarnega reda za vse objekte bolnišnice.
V zgradbah so nameščeni sistemi aktivne požarne zaščite in sicer s samodejnimi in ročnimi
javljalniki požara, razen v zgradbah: Oddelek za ginekologijo (razen porodni blok), Oddelek za
infekcijska in vročinska stanja, Očesni oddelek, Oddelek za bolezni prebavil, Otroški oddelek
kirurških strok, Oddelek za nuklearno medicino ter v stavbi tehničnih služb. Do konca leta 2016
je bila na Otroškem oddelku izvedena montaža samodejnih in ročnih javljalnikov požara.
Sistem za javljanje požara je povezan s Poklicno gasilsko enoto Celje in varnostno nadzorni
center PROTECT d.o.o., kjer ob alarmiranju samodejno pošlje klic in sporoči lokacijo požara.
Prav tako se izvede samodejni klic v telefonsko centralo zavoda ter na mobilni telefon
dežurnega električarja. V letu 2016 je v bolnišnici poenoten sistem javljanja požara tako, da so
ukinjene stare požarne centrale in je signal centraliziran na požarno centralo na UCC. Sistem
aktivne požarne zaščite je potrebno pregledati in preizkusiti v letu 2017 da pridobimo veljavna
potrdila o brezhibnem delovanju sistema.
Za zagotavljanje požarne varnosti v čajnih kuhinjah so nad štedilniki montirane samodejne
gasilne ampule BONPET. V zavodu je nameščenih 25 ampul na različnih lokacijah. V letu 2016
smo dogradili dodatnih 25 samodejnih gasilnih ampul, torej skupaj 50.
V vseh objektih je nameščeno notranje in zunanje hidrantno omrežje. Preizkus in meritve
hidrantnega omrežja se izvajajo enkrat letno in jih izvaja pooblaščena organizacija. Evidenco
o pregledih in preizkusih hidrantnih omrežij vodi pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov
varstva pred požarom.
Na celotnem območju je nameščeno predvideno število ročnih gasilnih aparatov. Servisi
gasilnih aparatov in tlačni preizkusi se izvajajo enkrat letno. Kontrolni pregled izvaja vsakih 6
mesecev pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Evidenco o
pregledih in preizkusih ročnih gasilnih aparatov vodi pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov
varstva pred požarom.

EVIDENTIRANI POŽARI IN NEVARNI DOGODKI
V letu 2016 je bil evidentiran 1 požar oziroma nevarni dogodek. Dne 19.92016 ob 12.21 uri so
gasilci PGE Celje intervenirali v toplotni podpostaji kirurgija (klet pri predavalnici). Na kraju
dogodka so ugotovili, da je bil ožgan kondenzator na manjšem elektromotorju, kjer so se
sproščale dimne mase. Gašenje ni bilo potrebno. Izvedli so meritve strupenih plinov in pregled
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s termovizijsko kamero. Skupaj z zaposlenimi SBC so izvedli naravno prezračevanje
prostorov.
VAROVANJE OBJEKTOV, PROSTOROV, LJUDI IN PREMOŽENJA
Varovanje zajema fizično varovanje, kjer je opredeljeno kot splošno varovanje oseb in
premoženja,
varnostno-receptorsko službo, varnostno-obhodno službo, intervencijo
varnostne službe.
Načrt varovanja je v letu 2016 pripravilo pogodbeno podjetje (Protect d.o.o) v sodelovanju z
odgovornimi osebami SB Celje. Skrbnik načrta varovanja je vodja medicinske elektronike in
varovanja v SB Celje, ki ima pregled nad delom izvajalcev pogodbenega podjetja.
Izhodiščni element varnostnega načrta je OCENA STOPNJE TVEGANJA, ki zraven splošnih
informacij in postopkov vsebuje sledeče izpostavljene varnostne parametre in kriterije:
-

splošno varnost,
požarna varnost,
ekološka ogroženost,
kriminalna ogroženost (lom, rop, tatvino, gospodarski in organizirati kriminal,
goljufije in vandalizem),
teroristična ogroženost,
vohunska ogroženost,
informacijska ogroženost,
socialna in stavkovna ogroženost,
ogroženost do šibka samozaščite,
ogroženost v prometu,
logistična ogroženost.

FIZIČNO VAROVANJE neprekinjeno izvaja varnostno osebje 24/365 dni.
Varnostno osebje zraven splošnih preventivnih varnostnih nalog, izvaja še sledeča varnostna
opravila:
-

varovanje objektov, prostorov, ljudi in premoženja z opravljanjem varnostnih del na
vhodu/izhodu iz objektov,
- izvajanje PREVENTIVNIH varnostnih OBHODOV,
- vzdrževanje REDA in MIRU na varovanem območju,
- ukrepanje v primeru NASILNEGA obnašanja posameznikov,
- ukrepanje v primeru NASILJA in HUJŠIH izgredov,
- prepoznavanje SUMLJIVIH stanj in sprememb na varovanem območju, objektu in
premoženju,
- ukrepanje v primeru najave ali najdbe EKSPLOZIVNEGA TELESA,
- ukrepanje v primeru POŽARA,
- ukrepanje v primeru EKSPLOZIJE,
- strokovno ukrepanje v KRIZNIH situacijah,
- izvajanje in ukrepanje v primeru zaznane POŽARNE nevarnosti,
- prvo in nujno ukrepanje ob zaznavi KAZNIVIH dejanj,
- spremljanje vseh alarmnih signalov in po potrebi nudenje asistence pristojnim
službam (gasilci, reševalci, ipd.).
Prav tako načrt varovanja vsebuje postopke ukrepanja varnostnega osebja v primeru
NARAVNIH in DRUGIH NESREČ, IZREDNEM STANJU, KRIZI ali VOJNI.
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Varnostno osebje podjetja PROTECT – Infra d.o.o. za vsak sprejet signal alarma POŽAR nudi
asistenco pri postopku. Postopek vodi oseba, ki je zaposlena pri naročniku in določena kot
pooblaščena oseba za reagiranje na sprožen signal alarma (dežurni električar SB Celje,
dosegljiv na interni telefonski številki 8898, ki o alarmnem stanju prejeme tudi SMS obvestilo).
Vse najpomembnejše klicne številke za zagotavljanje varnosti so objavljene na vidnih mestih
in sicer:
-

Mobilni varnostnik je stalno dosegljiv na prenosnem telefonu, telefonska številka 031
395 720 (interna tel. št. 8866).
Varnostnik na delovišču vratarnica Oblakova ulica je stalno dosegljiv na stacionarnem
telefonu, telefonska številka 37-30.
Varovano nadzorni center PROTECT-Infra d.o.o., tel. 02/234 99 00 (24 ur dnevno).
V primeru zelo hudega incidenta: Policijska postaja Celje (03) 542 64 00 ali 113.
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11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Notranje revidiranje zagotavljamo z lastno Službo za notranjo revizijo. V letu 2016 smo v
skladu z načrtom notranje revizijske dejavnosti izvedli notranjo revizijo zaključevanja
zdravstvene dokumentacije. Ob koncu leta 2016 je bila v teku notranja revizija pravilnosti
dodeljevanja izmenskega dodatka in izračuna osnove za obračun nadomestila plače v breme
delodajalca.
V okviru izvedene notranje revizije niso bili ugotovljeni primeri nezakonitega ravnanja, ki bi
nakazovali na goljufijo in prevare. Mestoma so bile odkrite pomanjkljivosti v obstoječem
sistemu notranjih kontrol za učinkovito in uspešno obvladovanje tveganj nepreglednega,
negospodarnega in neracionalnega ravnanja. Sledi povzetek notranje revizijskih priporočil in
nabor ukrepov, ki so bili sprejeti za njihovo realizacijo. Za vsako priporočilo je zapisano, ali je
realizirano ali ne.
Notranja revizija: Zaključevanje zdravstvene dokumentacije
Priporočilo
Popravljalni ukrep in status realizacije
sprejetega priporočila
Status realizacije: nerealizirano
1.Obvezno naj se vzpostavi evidenca o
odposlani pošti pacientom. Odsotnost vodenja
Obrazložitev: Izvedena je bila
evidence o odposlani pošti pacientom
predstavitev aplikacije, ki jo Pošta
predstavlja vrzel, ki ne zagotavlja ustrezne
Slovenije nudi svojim uporabnikom in
sledljivosti procesa izročanja izvida ali
omogoča sledljivost posamezne
odpustnega pisma pacientom. Hkrati predstavlja pošiljke. Nadaljnje aktivnosti so zastale.
neustrezno obvladovanje tveganja, da pacientu
izvid oziroma odpustno pismo, ki mu ni bilo
Pričakuje se, da se bodo aktivnosti z
izročeno osebno, ne bo nikoli poslano.
novim vodstvom kadrovsko splošnega
pravnega sektorja nadaljevale v letu
2017.
Status realizacije: nerealizirano,
realizacija v teku
2. Ambulante naj se razpišejo za celotno
obdobje veljavnosti ordinacijskih časov.

3. Izvide, ki niso zapisani v programskem okolju
BIRPIS21, naj se zapiše v podatkovno bazo
tega okolja (denzitometrija, EMG).

4. Trenutna ureditev zaključevanja zdravstvene
dokumentacije in izdajanja izvidov naj se pr€edi
tako, da bo v pretežni meri zagotovljeno osebno
izročanje izvidov pacientom takoj po zaključeni
obravnavi. Izvid naj vsebuje tudi zapis datuma in

Obrazložitev: V pripravi so interna
navodila za sodelavce, ki so odgovorni
za razporejanje dela. Pomembno oviro
za uspešno realizacijo predstavlja
odsotnost normativov dela na področju
javne zdravstvene dejavnosti na ravni
države.
Status realizacije: delno realizirano
Obrazložitev: Za področje EMG je
realizirano, realizacija za področje
denzitometrije je odvisna od uvedbe
radiološkega informacijskega sistema
(RIS), predvidoma v februarju oziroma
marcu 2017.
Status realizacije: nerealizirano,
realizacija v teku.
Obrazložitev: V zvezi s priporočilom je
bil sprejet ukrep o dopolnitvi vsebine
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Notranja revizija: Zaključevanje zdravstvene dokumentacije
ure kontrolnega pregleda, v kolikor zdravnik
računalniškega izpisa odpustnega
specialist odredi kontrolo.
pisma in izvida z datumi zaključkov
zdravstvene obravnave. Zahtevek za
dopolnitev računalniškega programa
BIRPIS je bil posredovan programski
hiši. Zahtevek v letu 2016 še ni bil
realiziran.
5. Interna formalna ureditev1 naj se vsebinsko
dopolni z določili, ki bodo usmerjali v dosledno
Status realizacije:nerealizirano,
izročanje odpustnih pisem v interoperabilno
realizacija v teku.
hrbtenico. Hkrati naj se dopolni tudi z določili za
način seznanitve osebnega zdravnika pacienta
Obrazložitev: Interna navodila so v fazi
z odpustnim pismom, v kolikor ni soglasja
priprave.
pacienta za izročanje njegovih dokumentov v
interoperabilno hrbtenico.
6. Vsebina končnega zapisa na vsakem izvidu in
odpustnem pismu, ki glasi: »Medicinsko
Status realizacije:nerealizirano,
dokumentacijo morate izročiti svojemu
realizacija v teku.
izbranemu zdravniku ob prvem naslednjem
obisku.«, naj se ustrezno popravi in prilagodi
Obrazložitev: Predlog novega zapisa je
ureditvi avtomatskega izročanja dokumentov v
v fazi usklajevanja.
interoperabilno hrbtenico.
7. Zdravnike, ki napotujejo svoje paciente na
zdravstveno obravnavo v našo bolnišnico, naj se Status realizacije: realizirano.
z dopisom seznani o tem, da v naši bolnišnici
izvide oziroma odpustna pisma pacientov
Obrazložitev:Dopis je bil naslovljen na
izročamo v interoperabilno hrbtenico, kjer so jim vodstva vseh ZD širše celjske regije.
na razpolago.
Status realizacije: delno realizirano.

8. Strokovno vodstvo naj sprejme ukrep za
zmanjšanje potrebe po izdaji »začasnega
odpustnega pisma« po zaključku bolnišničnega
zdravljenja iz razlogov, ki ne izhajajo iz procesa
zdravljenja.

9. Organizacijsko navodilo Postopek
zaključevanja zdravstvene dokumentacije in
spremljanje realizacije z oznako ZDA ON 003
naj se ponovno objavi na intranetu med
veljavnimi dokumenti sistema vodenja kakovosti.

Obrazložitev: Strokovni direktor je na
sestanku predstojnikov in glavnih
medicinskih sester z dne 21.9.2016
udeležence seznanil z ugotovitvami po
notranji reviziji in izpostavil
problematiko nezaključene zdravstvene
dokumentacije po zaključku zdravljenja.
Poročila o nezaključenih se le občasno
dostavljajo strokovnemu direktorju
redno, BIRPIS je dopolnjen z možnostjo
izpisa obravnav, ki so po odpustu
pacienta še nezaključene.
Status realizacije: realizirano.
Obrazložitev: Organizacijsko navodilo
je objavljeno na intranetu.

Nerealizirana sprejeta priporočila bodo predvidoma realizirana tekom leta 2017.

1

Pravilnik o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev, kliničnih postopkov in diagnoz, z oznako SKP PR
008, z dne 1.10.2014 z izvedbenimi dokumenti: ZDA ON 001, 002 in 003.
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Poleg notranjega revidiranja so bile v letu 2016 izvedene tudi sledeče aktivnosti s področja
notranje revizijske dejavnosti:
- Priprava poročila o notranje revizijski dejavnosti v letu 2015 za Ministrstvo za financeUrad za nadzor proračuna (tudi izpolnitev posebnega vprašalnika).
- Koordinacija aktivnosti za izvedbo ocene NNJF za leto 2016.
- Priprava predloga nove verzije Pravilnika o obvladovanju medicinskih tveganj,
dopolnitev z metodologijo za obvladovanje tveganj.
- Koordinacija in izvedba delavnic za analizo in oceno tveganj ter zapis registrov
obvladovanja medicinskih tveganj za proces sterilizacije, anesteziološke obravnave
pacientov, bolnišničnih okužb, protibolečinske dejavnosti, laboratorijske dejavnosti,
nuklearno medicinske diagnostike, patološke in citološke diagnostike, odvzema in
izdaje kostnih presadkov, urgentne pomoči, bolnišnične obravnave in lekarniške
dejavnosti. Koordinacija in izvedba delavnic za analizo in oceno tveganj ter zapis
registrov tveganj obvladovanja nemedicinskih tveganj za proces obvladovanja odnosa
z zunanjimi javnostmi, reševanja pritožb odjemalcev, sklepanja pogodb, obvladovanja
varnosti in zdravja pri delu, postopka izpeljave zaposlitve, notranja in zunanja logistika,
nadzorna in merilna oprema, prehranska preskrba, poplavna varnost in področje
elektroenergetike (izvedenih je bilo 21 delavnic).
- Sodelovanje v delovni skupini za pripravo oziroma posodobitev načrta integritete.
- Izdelava letnega poročila Službe za notranjo revizijo za leto 2015 v skladu z
Usmeritvami za državno notranje revidiranje.
- Sodelovanje pri pripravi predloga finančnega načrta za leto 2016 in letnega poročila za
leto 2015 za področje NNJF.
- Posodobitev dokumentov sistema vodenja kakovosti za področje notranje revizijske
dejavnosti (SPL OP 11 NA01-Navodilo za strateško načrtovanje notranje revizijske
dejavnosti).
- Priprava obdobnih poročil in poročanje direktorju o delovanju na področju notranje
revizijske dejavnosti v bolnišnici.
- Sodelovanje na rednih sestankih komisije za notranji nadzor Upravnega odbora
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.
- Pregled in dopolnitev Pravilnika o delovanju SNR v smislu zagotovitve skladnosti z
Usmeritvami za državno notranje revidiranje.
- Priprava predloga načrta dela Službe za leto 2017.
- Sodelovanje pri presoji zadovoljivosti ukrepov za vodenje čakalnih seznamov na
področju koronarografije (sklep poslovodnega kolegija št. 410/10 z dne 5.4.2016).
- Pregled in mnenje k vzpostavitvi notranjih kontrol na področju sprejemanja donacij
zdravil-navodilo v fazi priprave.
- Presoja zakonitosti povračila stroškov zdravniškega pregleda specializantom (veza
naloga iz naslova sodelovanja v Komisiji za notranji nadzor Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije).
- Izdelava predloga registra tveganj vodenja čakalnih seznamov kot sestavine načrta
integritete.
- Presoja ustreznosti dopolnitve organizacijskega navodila za vodenje čakalnih
seznamov (SMP ON 006).
- Izdelava poročila za direktorja o zunanji presoji skladnosti upravljanja s tveganji z
mednarodnim standardom kakovosti DNV.
- Priprava gradiva za seznanitev članov Sveta zavoda z Umeritvami za državno notranje
revidiranje s poudarkom na predstavitvi odnosa med Svetom zavoda in notranjo
revizijo.
- Posodobitev strateškega načrta za področje notranje revizijske dejavnosti za obdobje
od 2017 do vključno 2020.
- Spremljanje izdanih revizijskih poročil računskega sodišča in seznanjanje vodstva v
primeru, da je revizija aktualna tudi za poslovanje bolnišnice.
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Predstavitev Službe za notranjo revizijo novim sodelavcem in sodelavcem, ki
prevzamejo vlogo vodenja oddelka ali službe.

Za leto 2016 smo izdelali register poslovnih tveganj, ki je bil sestavni del finančnega načrta za
leto 2016. S tem smo zagotovili popolno ažurnost registra tveganj, saj so bili ukrepi
obvladovanja tveganj usmerjeni v obvladovanje tveganj učinkovitega in uspešnega
uresničevanja poslovnih ciljev, ki smo jih opredelili v finančnem načrtu za leto 2016.
Za leto 2016 smo izvedli samooceno notranjega nadzora javnih financ. Sledi primerjava
rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega
nadzora javnih financ za zadnja 3 leta:
SAMOOCENA NOTRANJEGA NADZORA
2,28

2,77

2014

2015
Leto

2,34

2016

Primerjava povprečne ocene samoocenitve po elementih NNJF
2,562,822,48

NK OKOLJE

2,94

2,2 2,40

UPRAVLJANJE S
TVEGANJI

2,15
1,621,82

2,46
1,751,98

KONTROLNE
DEJAVNOSTI

INFORMIRANJE IN
KOMUNICIRANJE

Elementi NNJF

3,75
3 3,00

NADZIRANJE

2014

2015

2016
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12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
Tabela 39: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje
Št.
Nedoseženi cilji
ukrepa 2016

1

2

4

5

8

9

10

Razlogi oz. pojasnila za
nedoseganje cilja

Seznam ukrepov za
doseganje ciljev

Terminski
načrt za
doseganje

Pri MRI diagnostiki se je kljub
10% preseganju plana,
skupno število čakajočih
povečalo za 8 % in število, ki
presega maksimalno
Odpraviti preseganje dopustno čakalno dobo za 52
maksimalnih
% (38 pacientov), cilj ni
Nabava novega MRI
dopustnih čakalnih
realiziran, ker v letu 2016 ni
aparata,
dob na področju
bil nabavljen nov MRI aparat.
30.6.2017
reorganizacija
diagnostike in
Pri prospektivnih programih je
operacijskih dvoran
prospektivnih
bila realizacija v povprečju
programov
med 98 in 118%,a se je pri
endoprotetičnih operacijah
čakalna doba celo podaljšala
zaradi povečanega vpisa
pacientov in ureditve čakalnih
seznamov.
omejen čas namenjen za
Zagotavljanje
Stimulativni ukrepi za
raziskovanje in omejena
31.12.2017
pogojev za kliničnost
raziskovalno delo
sredstva za raziskovalno delo
Pravilnik o izvedbi rednih
strokovnih nadzorov ni bil
noveliran, izdelani pa so bili Novelacija Pravilnika o
Izvedba rednih
vprašalniki za strokovne
strokovnih nadzorih in
strokovnih nadzorov
30.4.2017
nadzore. Terminski načrt
izvedba terminskega
na oddelkih
rednih nadzorov je bil zaradi
načrta
zdravniške stavke prestavljen
na februar in marec 2017
Zagotovljena je enotna
Popolna uvedba
organizacija celotnega UCC v
triažne matrike in
okviru SBC, sprejeta je
elektronska triaža.
Stabilizacija UCC
triažna matrika, ki pa še ni
Izvedba ankete med
(organizacijsko,
funkcionalna v polnem
pacienti in
30.6.2017
kadrovsko in
obsegu. Anketa o
zaposlenimi.
finančno)
zadovoljstvu pacientov in
Urediti financiranje
zaposlenih v UCC ni bila
preko Splošnega
izvedena.
dogovora.
Uravnoteženo
Sanacijski program v
Poglavje 2 računovodskega
poslovanje v
okviru Finančnega
31.12.2017
poročila
poslovnem letu 2016
načrta 2017
Zagotavljanje
Negativen poslovni rezultat,
Urediti financiranje
kratkoročne in
Obseg investiranja nad
dejavnosti in optimirati December
dolgoročne plačilne
obsegom amortizacijskih
stroške poslovanja v
2017
sposobnosti
sredstev v letu 2017
letu 2017
Terminski plan popisa
Premalo aktivnosti pri popisu
procesov, zagotovitev December
Pridobitev certifikata procesov, ki so predpogoj za
informacijske
podpore,
2017
ISO - predpresoja
predpresojo ISO
izbira izvajalca
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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 1.900 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 2016
je bolnišnica nadaljevala projekt izvajanja posameznih programov javnih del, s katerimi Zavod
RS za zaposlovanje želi aktivirati dolgotrajno brezposelne osebe. Tako smo pridobili pet
sodelavk in sodelavcev, ki so v bolnišnici opravljali različna dela, med njimi tudi delo
spremljevalca in družabnika pacientov.
V letu 2016 je začel delovati tudi Urgentni center Celje, ki je pod eno streho združil dejavnost
nujne medicinske pomoči, ki je dotlej delovala v Zdravstvenem domu Celje in v Urgentnem
centru naše bolnišnice. Skozi celo leto so v Urgentnem centru Celje delovale ambulanta
SNMP, specialistične urgentne ambulante za odraslo populacijo ter Pediatrični urgentni center.
V drugi polovici leta je bolnišnica v celoti prevzela delovanje ambulante SNMP ter druge ekipe
mobilne nujne medicinske pomoči, konec leta pa še vse ostale mobilne ekipe nujne medicinske
pomoči, ki so do tedaj delovale v Zdravstvenem domu Celje. S tem je bil dokončan prenos
dejavnosti nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Celje na Splošno bolnišnico Celje
in oblikovan enovit in celovit urgentni center.
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
implementacijo in uresničevanje trinajstih ukrepov, s katerimi skrbimo za boljše počutje naših
zaposlenih in lažje usklajevanje zahtev poklicnega in družinskega življenja. V letu 2016 smo
po opravljenem postopku revizije pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.
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 2016 v avli poliklinike z
informativno stojnico obeležili svetovni dan ledvic, svetovni dan psoriaze, svetovni dan
ozaveščanja o srčnem popuščanju, svetovni dan higiene rok. Tako kot prejšnja leta smo tudi
v letu 2016 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. V okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2016 pa smo v City centru
Celje pripravili informativno stojnico s programom preventive pri bolečini v križu.
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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 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,…). V letu 2016 smo izvedli investicijo v posodobitev oljnega rezervoarja za
ekstra lahko kurilno olje ob kotlovnici, ki je namenjen hrambi rezervnega goriva v primeru
prekinitev v dobavi zemeljskega plina. Poleg tega smo uredili pretekalno ploščad ob kotlovnici,
nadstrešek nad zbirnim mestom za odpadke ter opravili prevezavo kanalizacije ob kuhinji, ki
je bila potrebna zaradi občinskih protipoplavnih ukrepov.
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 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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DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN
KADROVSKE POLITIKE TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA
Bolnišnica se zaveda, da lahko svoje cilje, strategijo in vizijo doseže z izobraženim,
sposobnim, motiviranim in lojalnim kadrom. Zato je vložek v zaposlene investicija in ne strošek.
Za dosego ciljev so pomembni vsi zaposleni, zato za njihov osebni in profesionalni razvoj
skrbimo z zagotavljanjem izobraževanja in z letnimi razgovori. Samo z motiviranimi in
predanimi zaposlenimi lahko sledimo ciljem in strategiji bolnišnice. V letu 2016 smo se zato
prilagajali zahtevnim situacijam in izvajali tudi aktivnosti, ki jih ob sprejetju Finančnega načrta
za leto 2016 nismo predvideli (dodatni programi, novi programi, zniževanje nadurnega dela).
Število zaposlenih se je v lanskem letu v primerjavi z letom 2015 povečalo za 164 delavcev.
Na dan 31. 12. 2016 je bilo v Splošni bolnišnici Celje fizično zaposlenih 1.932 delavcev, kar je
sicer za 13 delavcev nad planiranim. Več zaposlenih je zaradi zaposlitve reševalcev v
Urgentnem centru Celje, ki niso bili planirani v letu 2016. Zaradi zagotovitve varne obravnave
v Urgentnem centru Celje smo skupaj z ZD Celje naredili prenos dejavnosti službe nujne
medicinske pomoči z mobilno enoto na dan 29.12.2016.
Tabela 40: Realizacija glede na plan zaposlenosti 2016 – fizično število delavcev
Delovna skupina

Plan na
dan
31.12.
2015*

Realizacija
Plan na
Realizacija
na dan
dan 31.12.
na dan
31.12.2015
2016
31.12.2016

Razlika
R16 –
P16

Indeks
R16/P16

Zdravniki skupaj

317

306

316

314

99,37

-2

Zdravniki specialisti

201

194

208

200

96,15

-8

Zdravniki pripravniki

13

19

16

19

118,75

3

101

91

90

90

100,00

0

2

2

2

5

250,00

3

Medicinske sestre skupaj

381

368

436

434

99,54

-2

Medicinske sestre
Zdravstveni tehniki
skupaj
Zdravstveni tehniki
Zdravstv.tehniki pripravniki
Zdravstveni sodelavci
skupaj
Zdravstveni sodelavci
Zdravstveni sodelavci pripravniki
Administratorji skupaj

381

368

436

434

99,54

-2

466

445

456

478

104,82

22

456

433

444

465

104,73

21

10

12

12

13

108,33

1

163

159

174

173

99,43

-1

157

156

166

166

100,00

0

6

3

8

7

87,50

-1

120

108

121

123

101,65

2

Administratorji

120

108

121

119

98,35

-2

0

0

0

4

-

4

301

293

322

319

99,07

-3

301

291

322

315

97,83

-7

0

2

0

4

-

4

92

89

94

91

96,81

-3

Zdravniki specializanti
Sobni zdravniki

Administratorji pripravniki
Nezdravstveno osebje
skupaj
Nezdravstveno osebje
Nezdravstveno osebje
pripravniki
Transp.,oskrba skupaj
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Plan na
dan
31.12.
2015*

Realizacija
Plan na
Realizacija
na dan
dan 31.12.
na dan
31.12.2015
2016
31.12.2016

Indeks
R16/P16

Razlika
R16 –
P16

91

87

93

91

97,85

-2

1

2

1

0

0,00

-1

1.840

1.768

1.919

1932

100,68

13

*Finančni načrt za leto 2015 z dodatnimi odobritvami tekom leta 2015

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike
V letu 2016 je priprava kadrovskega načrta in kadrovanje potekal v skladu z Uredbo o načinu
priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologij spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 ter Zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2016 in
2017.
V letu 2016 smo izvajali ukrepe za obvladovanje stroškov dela in števila zaposlenih z
namenom doseganja ciljne realizacije, za kar smo sproti opravljali kontrole in uvajali korektivne
ukrepe. Kadrovska politika v letu 2016 je bila usmerjana v zaposlovanje na področju deficita
skladno s finančnimi zmožnostmi oz. zagotovljenimi sredstvi za plače. Trudili smo se
zagotavljati ustrezno kadrovsko strukturo, saj sta število zaposlenih in njihova ustrezna
usposobljenost še vedno bistveni osnovi za strokovno in kakovostno izvajanje programa
zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS-jem in za ostale naročnike.
Potrebe po kadru s strani medicinskih in nemedicinskih oddelkov smo v letu 2016 reševali v
skladu s sprejetim Finančnim načrtom. Potrebe so se pojavljale vse leto iz različnih vzrokov,
predvsem zaradi povečanega obsega dela, dolgotrajne bolniške odsotnosti in porodniških
dopustov, dodatno pa so se pojavljale potrebe v primerih zaposlitve novih zdravnikov
specialistov, ki so v procesu dela opredeljeni kot nosilci dejavnosti, za kar potrebujemo
ustrezno podporo timskih sodelavcev. V letu 2016 smo nove sodelavce zaposlovali in
nadomeščali na področjih, kjer je bilo to nujno za zagotavljanje varnosti in kakovosti v
delovnem procesu ter preprečitev morebitne škode, ki bi lahko iz tega naslova nastala.
Kadrovanje smo opravljali selektivno. Selektivno smo obravnavali tudi nujnost nadomeščanja
vseh zaposlenih, ki so se upokojili. Kadar nadomeščanje ni bilo potrebno, ga nismo izvedli.
Enakega načela smo se držali v primerih kratkotrajnih bolniških, porodniških ali drugih
odsotnosti zaposlenih, ko smo lahko s spremenjenim načinom oz. organizacijo dela enak
obseg dela opravili z manj zaposlenimi.
Tudi konec leta 2016 imamo kadrovski primanjkljaj zdravnikov. Po kadrovskem načrtu za 2016
manjka 8 zdravnikov specialistov, vendar pa bo glede na predvidene odhode, reorganizacijo
dela v Urgentnem centru Celje in predvidene normative za delo zdravnikov v prihodnje
potrebno dodatno zaposliti cca 50 zdravnikov. Potrebe po zdravnikih specialistih na
posameznih strokovnih področjih smo reševali z zaposlitvami specialistov po opravljenem
specialističnem izpitu in zaposlitvami zdravnikov specialistov s trga dela, ko je bilo to mogoče.
Še vedno ostajajo deficitarna naslednja področja: radiologija, interna medicina, patologija,
revmatologija in nuklearna medicina. Za navedena področja smo imeli več javnih razpisov, na
katere se nihče ni prijavil. Zaradi navedenega smo morali primanjkljaj določenih profilov
nadomestiti s sobnimi zdravniki, ki delno rešujejo kadrovsko problematiko. Na dan 31.12.2016
smo imeli zaposlenih 5 sobnih zdravnikov, kar je 3 nad planiranih. Nadaljevali smo z
intenzivnim vključevanjem specializantov SBC, ki krožijo v drugih ustanovah, v ambulantno
delo matične ustanove, kot tudi v zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v SBC
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V letu 2016 smo nadaljevali 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 bolniške odsotnosti ali invalidnosti odražala v dodatnih stroških dela, ki
jih ima bolnišnica.
Veliko večino ukrepov, ki smo jih planirali za leto 2016, smo uspešno realizirali oz. predstavljajo
stalnico v našem poslovanju oz. procesih odločanja.
Kritične točke, katere smo predvideli v Finančnem načrtu in smo se dejansko z večino od njih
tudi srečali v letu 2016, so bile naslednje:
- kadrovski deficiti posameznih oddelkov,
- razširjeni in novi programi dela, ki so dogovorjeni z ZZZS,
- okrepljene ambulante,
- obvladovanje števila delavcev iz ur iz razloga uvedb referenčnih obdobij,
- veliko število delavcev s statusom invalida,
- bolniški stalež zaposlenih,
- dvig starostne strukture zaposlenih,
- dvig deleža zaposlenih s krajšim delovnim časom,
- vedno več uveljavljanja pravic delavcev iz naslova starševskega varstva in varstva
starejših delavcev,
- pomanjkanje zdravnikov specialistov določene specialnosti,
- pomanjkanje srednjih in diplomiranih medicinskih sester iz razloga povečanega obsega
dela,
- možni umiki soglasij zdravnikov,
- priprava bolnišnice na novo evropsko direktivo o delovnem času (max 48ur/teden),
- sproščeno napredovanje zaposlenih v višje plačne razrede in posledično višji stroški
dela.
Število zdravnikov specialistov je bilo 31. 12. 2016 pod planiranim, in sicer je bilo zaposlenih
200 zdravnikov specialistov, kar je za šest več kot konec leta 2015. Med letom smo se soočali
s pomanjkanjem zdravnikov specialistov na določenih področjih, dodatno pa so nam ta
problem otežili odhodi posameznih zdravnikov specialistov. Skupaj je v letu 2016 iz bolnišnice
odšlo devet zdravnikov specialistov. Zaradi upokojitve so odšli štirje z naslednjih področij:
splošne kirurgije (2 zdravnika), pediatrije (1 zdravnik) in interne medicine (1 zdravnik). Iz ostalih
razlogov jih je bolnišnico zapustilo pet zdravnikov specialistov, in sicer z naslednjih področij:
interne medicine (1 zdravnik), oftalmologije (1 zdravnik), fiziatrije (1 zdravnik), kirurgije (1
zdravnik) in urgentne medicine (1 zdravnik). V letu 2016 smo zaposlili 5 zdravnikov
specialistov, bodisi s trga dela ali pa so končali specializacijo na naslednjih področjih: urgentna
medicina (2 zdravnika), dermatovenerologije (1 zdravnik), fiziatrije (1 zdravnik) in interne
medicine (1 zdravnik).
Število zdravnikov specializantov je bilo konec leta 2016 skladno z načrtovanim planom.
Specializante zaposlujemo na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije. V letu 2016 smo
pridobili specializacije iz: ortopedske kirurgije, oftalmologije, radiologije, splošne kirurgije,
gastroenterologije, infektologije, interne medicine, nuklearne medicine, otroške nevrologije,
abdominalne kirurgije, pnevmologije, anesteziologije, kardiologije in vaskularne medicine,
internistične onkologije, ginekologije, nefrologije, urologije, hematologije in urgentne medicine
in zaposlili 16 novih specializantov. Specializacijo je v tem letu končalo 16 specializantov,
katere smo tudi zaposlili kot specialiste. Ena specializantka opravlja specializacijo iz klinične
psihologije, ena specialistka opravlja specializacijo iz otroške nevrologije, ena pa iz medicinske
biokemije. Ena specializantka je prekinila specializacijo in jo nadaljevala pri drugem
delodajalcu, dva specializanta pa sta zamenjala specializaciji vendar sta ostala v bolnišnici.
Zaradi kroženja v kliničnih ustanovah je veliko specializantov odsotnih, nekateri od njih se
vključuje v dežurno službo v drugih ustanovah. Med specializantkami je veliko odsotnosti za
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daljša obdobja zaradi bolniških in porodniških dopustov, kar bistveno vpliva na čas dokončanja
specializacij.
Število zdravnikov pripravnikov je bilo konec leta 2016 devetnajst, kar pomeni, da planirano
število presegamo za tri pripravnike. Povečano zaposlovanje zdravnikov pripravnikov na
finančno poslovanje bolnišnice ni imelo večjega vpliva, saj nam sredstva za njihove plače
refundira ZZZS.
Zaposlovanje zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu, v času »čakanja« na želeno
specializacijo, smo kot že predhodna leta realizirali v primerih kadrovskega primanjkljaja na
oddelkih, če so zdravniki pokazali interes za specializacijo na deficitarnem področju. Zaradi
interesa zdravnikov brez specializacije za delo na oddelkih, kjer je deficit velik, smo zaposlili
le te tudi preko planiranega števila. Ob koncu leta 2016 smo imeli v bolnišnici zaposleni pet
zdravnikov brez specializacije, kar je za 3 več od planiranih zaposlitev. Zdravniki brez
specializacije so bili zaposleni za določen čas šest mesecev oz. do pridobitve specializacije.
V zdravstveni negi je bilo konec leta fizično zaposlenih 912 delavcev. Poudarek v letu 2016 pri
zaposlovanju na področju zdravstvene nege je bil prehod iz dežurstva v izmensko delo. Novim
zaposlitvam je zato sledila sprememba neprekinjenega zdravstvenega varstva in sicer na
Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo, Oddelku za žilno kirurgijo, Oddelku za ortopedijo
in športne poškodbe, Urološkem oddelku, Kardiološkem oddelku, Oddelku za bolezni prebavil,
in Ginekološko porodniškem oddelku. Kot v prejšnjih letih smo tudi v letu 2016 zaposlovali za
nadomeščanje dolgotrajne bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta ter potreb, ki so se
pojavile zaradi novih programov del. Zaradi odsotnosti delavk smo za čas nadomeščanja
zaposlili nove, kar se je odrazilo s povečanim številom fizično zaposlenih v bolnišnici. Vedno
večjo težavo v zdravstveni negi predstavlja starostna struktura, ter visoka frekvenca bolniških
odsotnosti zaradi vartsva otrok in porodniškega dopusta. Sodelavk, ki so bile iz različnih
vzrokov odsotne krajši čas, nismo nadomeščali, vse ostale, ki so bile odsotne več kot 30 dni,
pa smo nadomeščali selektivno (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 porabijo
presežke delovnih ur, kar vodi v velike obremenitve in izčrpanost zaposlenih.
Na področju zdravstvenih delavcev in sodelavcev smo število zaposlenih realizirali za eno
manj od planiranega (pripravnika).
Števila administratork glede na planirano konec leta 2016 presegamo za 2 administratorki in
sicer iz razloga nepredvidenih 4 urnih invalidskih upokojitev ter nujni prilagoditvi potrebam v
delovnem procesu. Sedem zdravstvenih administratork smo zaposlili za potrebe Urgentnega
centra Celje, ostalih osem za potrebe ostalih medicinskih oddelkov.
Na področju nezdravstvenega osebja smo konec leta 2016 pod planom za 3 zaposlene, kar je
posledica neuspešnih razpisov prostih delovnih mest za določene poklice (kurjač, inženirji
tehničnih strok). Nadomestili smo upokojitve iz preteklosti, predvsem v Službi za prehrano in
v Službi za preskrbo s perilom, kjer je bil zaradi nenadomeščanja upokojitev in drugih odhodov
iz preteklosti večji deficit in je bilo ogrožena dejavnost.
Tabela 41 : Vzroki za prenehanje delovnega razmerja v letih 2013, 2014, 2015 in 2016
Vzroki za prenehanje
Upokojitev
Invalidska upokojitev
Smrt
Drugi javni zavod

Leto
2013

2014
19
0
0
0

2015
20
3
1
0

2016
22
2
1
0

29
3
0
0
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Leto

Vzroki za prenehanje

2013

Druga organizacija
Potek določenega časa
Ostalo
SKUPAJ

2014

2015

0
82
11
112

1
99
8
132

2016
0
90
25
140

0
73
30
135

Tabela 42 : Fluktuacija delavcev v letih 2013, 2014, 2015 in 2016
Stopnja strok.
izobrazbe
VIII – zdravnik specialist
VII – zdravnik specializant
VII – zdravnik sekundarij,
brez specializacije
VII – univ. ostali
VII - dipl.m.s.
VI - višja med. sestra
VI. VII. – ostali
V – zdravstveni tehnik
V – ostali
KV
PK
SKUPAJ

2013

2014

2015

2016

Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi
11
3

5
6

12
6

7
16

9
12

3
15

9
6

5
16

30

32

44

40

33

37

40

43

4
18
4
1
26
3
4
8
112

1
22

2
15
1
1
34
9
5
3
132

1
16

4
6
2
15
39
8
6
6
140

2
8
1
14
28
5
8
14
135

5
64

31
1
1
99

1
38
9
3
6
137

14
14
45
11
8
5
152

25
72
26
13
30
299

Opomba: Pri prihodih zaposlenih so upoštevani samo prihodi s 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 2016 je bil pripravljen
plan delavcev iz ur skupaj s planiranim stroškom po posameznih delovnih skupinah na ravni
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 ravni bolnišnice kot celote.
Tabela 43: Načrtovano povprečno št. izplačanih delavcev iz ur v letu 2016 po delovnih
skupinah
Finančni
načrt 2016

Realizacija
2016

Zdravniki specialisti

231,22

235,00

237,66

102,78

101,13

2,66

Zdravniki pripravniki

16,05

16,72

17,69

110,22

105,80

0,97

103,59

97,71

98,30

94,90

100,61

0,59

1,64

2,00

3,00

182,93

150,00

1,00

Zdravstvena nega

794,58

839,38

837,59

105,41

99,79

-1,79

Medicinske sestre

360,67

404,54

405,13

112,33

100,15

0,59

Medicinske sestre

360,67

404,54

405,13

112,33

100,15

0,59

Zdravstveni tehniki

433,91

434,84

432,46

99,67

99,45

-2,38

Zdravstveni tehniki

422,33

422,34

420,33

99,53

99,52

-2,01

Zdravstv. teh.- pripravniki

11,58

12,50

12,13

104,75

97,04

-0,37

Zdravstveni sodelavci

161,74

174,46

171,43

105,99

98,26

-3,03

Zdravniki specializanti
Sobni zdravniki

Indeks
R16/R15

Indeks
R16/FN16

Razlika
(R16FN16)

Realizacija
2015
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Finančni
načrt 2016

Realizacija
2016

157,96

166,16

164,30

104,01

98,88

-1,86

Zdravst. sod.- pripravniki

3,78

8,30

7,13

188,62

85,90

-1,17

Nezdravstveno osebje

286,17

298,49

294,50

102,91

98,66

-3,99

Administratorji

100,36

110,84

110,78

110,38

99,95

-0,06

Transport, oskrba

83,62

88,54

89,00

106,43

100,52

0,46

Transport, oskrba

83,04

87,54

88,11

106,11

100,65

0,57

0,58

1,00

0,89

153,45

89,00

-0,11

1.778,98

1.863,14

1.859,95

104,55

99,83

-3,18

Zdravstveni sodelavci

Transport, oskrba - pripravniki

Skupaj

Indeks
R16/R15

Indeks
R16/FN16

Razlika
(R16FN16)

Realizacija
2015

Delovna skupina

Realizirali smo 1.859,95 delavcev iz ur, kar je za 0,17 % manj od planiranega. Za leto 2016
smo planirali v povprečju 1.863,14 delavcev iz ur.
Število delavcev iz ur smo presegli v večini pri poklicni skupini zdravniki in sicer pri :
- zdravnikih specialistih (za 1,13% %),
- zdravnikih pripravnikih (5,8%),
- zdravnikih specializantih (0,61%) in
- sobnih zdravnikih (50%).
Preseganje števila zdravnikov specialistov gre na račun primanjkljaja ustreznega kadra in
skrajševanja čakalnih dob (revmatologija, maksilofacialna kirurgija, magnetna resonanca,
kardiologija).
Število zdravnikov pripravnikov iz delovnih ur je bilo 17,69, kar je za 0,97 delavca iz ur več od
planiranega. Vse pripravnike zaposlujemo izključno na podlagi odločbe Zdravniške zbornice
Slovenije. Njihova zaposlitev nima večjega vpliva na finančni rezultat, saj so sredstva za plače
pripravnikov refundirana.
Število zdravnikov specializantov iz delovnih ur je bilo 98,30, kar je za 0,59 delavca iz ur (0,61
%) več 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
primanjkljaj zdravnikov specialistov. Prav tako se vključujejo v zagotavljanje neprekinjenega
zdravstvenega varstva v Urgentnem centru. Kjer je bilo možno, smo specializante razporejali
izključno v okvirih, predvidenih za specializacijo, in jih nismo dodatno obremenjevali z
nadurnim delom. Zaradi realizacije več delovnih ur 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 smo izplačevali v naši bolnišnici, kar je
pomenilo višjo realizacijo delavcev iz ur na področju specializantov.
Število sobnih zdravnikov iz delovnih ur je bilo realizirano v višini 3 delavcev iz ur oz. za 50 %
več od načrtovanega. Povečanje gre na račun zaposlitve več sobnih zdravnikov od planiranih
zaradi kadrovskega primanjkljaja. Razporejali smo jih na oddelke, kjer smo jih nujno
potrebovali (infektologija, hematologija).
V letu 2016 smo realizirali 405,13 medicinskih sester iz delovnih ur, kar je za 0,15 delavcev iz
ur (0,40 %) več od načrtovanega. Realizirano število zdravstvenih tehnikov iz ur je bilo 420,33,
kar je 2,01 (0,48 %) pod načrtovanim.
Skupno število delavcev v zdravstveni negi (dipl m.s. in z.t.), brez pripravnikov (refundirana
sredstva), je 825,46 delavca iz ur kar je pod načrtovanim za 1,42 delavca iz ur. Število
pripravnikov (zdravstveni tehniki) je v okviru načrtovanega oz. celo pod planom za 2,96 %.
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Število zdravstvenih sodelavcev iz delovnih ur smo realizirali v skupnem številu 171,43
delavcev iz ur, kar je v planiranih okvirih oz. celo za 1,74% pod planiranim.
Število delavcev iz ur v administraciji je bilo 110,78, kar je v okviru načrtovanega.
Število nezdravstvenega osebja delavcev iz ur znaša 294,50, kar je za 3,99 (1,34 %) manj od
načrtovanega.
Število delavcev iz delovnih ur na področju transporta in oskrbe je bilo v planiranih okvirih oz.
je bilo realiziranih 89 delavcev iz ur ali 0,46 (0,52 %) delavca iz ur več od planiranega.
Tabela 44: Odsotnosti v letu 2015 in 2016
2015
Vrste odsotnosti
planiran letni fond ur skupaj
planiran letni fond ur na posameznika
odsotnost brez nadomestila

2016

%
delav.

ure

št.
odsot.
delav.

ure

3.615.875,20

3.804.808,90

2.088,00

2.088,00

%
delav.

št.
odsot.
delav.

32,1

0

0,02

680,4

0,02

0,33

59.463,80

1,64

28,48

93.021,70

2,44

44,45

454.555,70

12,57

217,7

464.571,80

12,21

222,5

odsotnost z nadomestilom

5.098,40

0,14

2,44

6.390,30

0,17

3,06

krvodajalstvo

2.627,40

0,07

1,26

2.452,40

0,06

1,17

praznik
letni dopust

strokovno izobraževanje

26.210,40

0,72

12,55

24.507,40

0,64

11,74

porodniški dopust

112.796,70

3,12

54,02

103.287,40

2,71

49,47

bolniška odsotnost (do 1 mesec)

118.849,90

3,29

56,92

124.621,20

3,28

59,68

odsotnosti zaradi nege in spremstva

15.577,50

0,43

7,46

15.510,00

0,41

7,43

študijski dopust

12.977,20

0,36

6,22

12.192,50

0,32

5,84

bolniška odsotnost (nad 1 mesec)

70.179,90

1,94

33,61

95.690,60

2,51

45,83

invalidi II. kategorije (4 ure)

15.040,50

0,42

7,2

12.789,60

0,34

6,13

458,2

0,01

0,22

213,3

0,01

0,1

893.867,70

24,72

428,1

955.928,60

25,12

457,82

udeležba na sodišču + vojaške vaje
SKUPAJ ODSOTNOSTI

Dnevno je povprečno odsotnih 25,12 % vseh delavcev iz različnih vzrokov, kar nam prikazuje
tudi zgornja tabela. Največji delež odsotnosti je na račun letnih dopustov in sicer 12,21 %.
Sledijo odsotnosti za praznike, porodniški dopust in bolniška odsotnost.
Glede na predhodno leto opažamo majhno znižanje bolniške odsotnosti do 30 dni in
zmanjšanje odsotnosti zaradi nege ter spremstva. V porastu je bolniška odsotnost nad 30 dni.
V zavod zaposlitve prejemajo nadomestilo le invalidi II. in III. kategorije, katerih invalidnost
sega v obdobje pred spremembo pokojninsko invalidske zakonodaje. Teh je konec leta 2016
še 13, ostali invalidi s krajšim delovnim časom, pa so zaposleni le za čas preostale delovne
zmožnosti. 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 večje, zaradi manjšega
števila dni sovpadanja praznikov s sobotami in nedeljami.
Za leto 2016 smo izvedli raziskavo organizacijske klime po metodi SiOK, naša lastna raziskava
zadovoljstva pri delu pa še poteka. Na podlagi rezultatov opravljenih anket bomo pripravili
akcijski načrt za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in splošne organizacijske klime na
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področjih, kjer bo to potrebno, in sicer v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki jo
izvajamo kontinuirano.
SB Celje – učna bolnišnica je tudi v letu 2016 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 treba 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 2016 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 Sveta zavoda.
Zunanji sodelavci, ki so z nami sodelovali v obliki podjemnih pogodb ali drugih pogodb
civilnega prava, so bili 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-ja, 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 obseg dela s podjemnimi pogodbami.
V letu 2016 smo sklenili tudi podjemne pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju in
avtorske pogodbe na področjih, kjer so se pojavili večji primanjkljaji in kjer v doglednem času
ni bilo moč zagotoviti ustreznega nadomestila oz. nismo imeli ustreznih znanj. Prav tako smo
sklenili sodelovanje z ostalimi pravnimi in fizičnimi osebami v skladu s potrebami delovnega
procesa, če v naši ustanovi nismo imeli dovolj virov za realizacijo zastavljenih ciljev.
V letu 2016 smo skleniti 56 podjemnih pogodb in pogodb 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;
- 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;
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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;
oftalmologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in ambulantno
delo;
otorinolaringologija – delo surdopedagoga, delo v specialistični ambulanti,
neprekinjenega zdravstvenega varstva in delo na oddelku;
travmatologija – nevrokirurgija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva
delo na oddelku, delo v specialistični ambulanti;
infektologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, delo v
specialistični ambulanti, SPOBO;
nuklearna medicina – 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 zanje zagotovljen vir financiranja.
S 1. 1. 2016 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. 2015 in je veljalo do 31. 7.
2016 oz. od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 tudi podjemne pogodbe za izvajanje eksplantacij,
koronografij in operacij raka prostate z robotom.
Skupni obseg pogodbenega dela je bil v letu 2016 v planiranih okvirih, celo pod načrtovanim.
Ukrepi, ki smo jih sprejeli ob pripravi Finančnega načrta, so prinesli ustrezne rezultate.
Študentsko delo
Z delom študentov smo si v letu 2016 pomagali predvsem tam, kjer smo lahko na ta način
pokrivali kadrovske primanjkljaje, saj je študentsko delo bolj fleksibilna oblika. 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, kot nadomeščanje
delavcev na letnem dopustu, smo v veliki meri ukinili.
S študentskim delom smo si pomagali v naslednjih organizacijskih enotah:
- Dermatovenerološkem oddelku
- Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja
- Travmatološkem oddelku
- Radiološkem oddelku
- Lekarni
- Službi zdravstvene nege
- Elektro delavnici
- Mizarski delavnici
- Kuhinji
- Pralnici
- Zdravstveni administraciji
- Splošni službi.
Skupna realizacija plačila stroškov dijaškega in študentskega dela za leto 2016 je bila v višini
167.595,94 € kar je za 12.404,06 € manj od načrtovanega.
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Javna dela
V letu 2016 smo zaposlovali tudi preko javnih del. SB Celje je imela v letu 2016 en program,
po katerem 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:
- 5 oseb IV. stopnje izobrazbe.
Glede na novo krovno pogodbo za leto 2017, smo 2 delavkam, ki sta izpolnjevali pogoje za
podaljšanje programa, pogodbo podaljšali še do 31.12.2017.
S 3 delavkami smo sklenili pogodbe še do njihove izpolnitve pogojev za opravljanje Javnih del,
od 1.1.2017 do 2.2.2017.
Obrazec 3 – spremljanje kadrov 2016
V nadaljevanju podajamo obrazložitev obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2016 (priloga II) po
uredbi na dan 1. 1. 2017 v skladu z »Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologiji njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017«.
Glede na navodila omenjene uredbe je bilo na dan 1. 1. 2017 v Splošni bolnišnici Celje
zaposlenih 1859,65 delavcev. Glede na vire financiranja je bilo število zaposlenih na dan 1. 1.
2016 naslednje:
- ZZZS in ZPIZ – 1486,29 delavcev,
- Sredstva od prodaje blaga in storitev – 25,50 delavcev,
- Nejavna sredstva za opravljanje javne službe – 213,86 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 – 129 delavcev.
14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva
V letu 2016 je v kadrovskem sistemu vpisanih in evidentiranih 39.747 ur odsotnosti zaradi
strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih, kar je za 1.547 ur manj kot leto
poprej. Vsak dan je bilo zaradi izpopolnjevanja in usposabljanja odsotnih 19,04 delavcev iz ur.
Tabela 45: Število ur strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v letih 2012 do 2016 po ravneh
strokovne izobrazbe
Ravni strokovne
2012
2013
2014
2015
2016
izobrazbe
I - IV
478
310
266
542
327
V

5.339

3.468

3.613

4.830

4.339

6/I

1.571

1.161

971

2.085

1.555

6/II

7.987

5.714

6.587

8.530

8.799

7

16.148

16.750

18.138

21.315

20.889

8/I

2.093

1.946

1.769

2.357

2.596
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2012

2013

2014

2015

2016

741

968

636

1.635

1.242

34.357

30.317

31.980

41.294

39.747

Iz tabele je razviden porast števila ur strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v letu 2016 v
primerjavi z letom 2015.
Tudi v letu 2016 smo dali velik poudarek internim strokovnim izpopolnjevanjem in
usposabljanje. Organizirali in izvedli smo 416 internih dogodkov od tega je bilo 364 dogodkov
iz naslova internih izpopolnjevanj in usposabljanj v skupnem obsegu 881 ur in 52 dogodkov v
skupnem obsegu 52 ur iz promocije zdravja pri delu – telovadba. V sled tega so bili realizirani
prihranki iz naslova kotizacij, potnih stroškov, dnevnic, bivanja in drugih stroškov povezanih z
izobraževanji zunaj bolnišnice. V kolikor le obstaja možnost za interna izobraževanja, ki jih
organiziramo oddamo na Zdravniško zbornico in Zbornico zdravstvene in babiške nege
Slovenije vlogo za dodelitev licenčnih točk za organizatorje. Najbolj obsežni seminarji v letu
2016 so bili seminarji iz Šole urgentne medicine, Tečaja temeljnih postopkov oživljanja s
preizkusom znanja, Uvajalni seminar za novosprejete delavce in sodelavce, Preprečevanje in
obvladovanje bolnišničnih okužb, Komunikacija in obvladovanje konfliktov, Odvzem krvi za
PAAK ter s področja Promocije zdravja pri delu – telovadba za zaposlene.
Največ udeležencev internega izpopolnjevanja in usposabljanja je bilo na temo Šole urgentne
medicine, katerega se je skupno udeležilo 1034 zaposlenih, sledi izobraževanje na temo
Tečaja temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja, katerega se je udeležilo 345
zaposlenih ter uvajalnega seminarja za novosprejete delavce in sodelavce, katerega se je
skupno udeležilo 305 zaposlenih.
Za izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih smo v letu 2016 prejeli 196.028,88 €
donacijskih sredstev, kar je v primerjavi z letom 2015 za 7.531,41 € več prejetih donacij.
Donacije za namen izobraževanja in izpopolnjevanja so v SB Celje urejene s Pravilnikom o
ustanovitvi, organizaciji in poslovanju donatorskega sklada za izobraževanje in je v ta namen
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 2016
zaključilo 14 zaposlenih, in sicer:
- raven 6/22 so zaključili 4 zaposleni,
- raven 8/13 je zaključilo 9 zaposlenih in
- raven 8/24 je zaključila 1 zaposlena.
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 2016 strokovni izpit opravljalo 195 pripravnikov zdravstvenih in
nezdravstvenih poklicev s srednjo strokovno izobrazbo. Od tega je bilo 155 zunanjih in 40
notranjih pripravnikov.
Strokovne izpite VI/2 in VII. ravni strokovne izobrazbe zdravstvene smeri, ki se opravljajo na
Ministrstvu za zdravje je v letu 2016 uspešno opravilo 47 zdravstvenih delavcev. Strokovni
izpit je uspešno opravilo 39 zdravnikov in 8 ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.
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Stari visokošolski strokovni programi in novi bolonjski visokošolski ter univerzitetni bolonjski programi
Magistri znanosti pred imenom
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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
2016 je v SB Celje prišlo na kroženje 124 pripravnikov. Prevladujejo pripravniki na kroženju za
poklic tehnik zdravstvene nege, ki jih je bilo skupno 99. V pogodbi o sodelovanju pri izvajanju
programa pripravništva je določeno, da delodajalec SB Celje na podlagi izstavljenega računa
povrne stroške izvajanja pripravništva v višini stroškov mentorstva v skladu z veljavnimi
predpisi. V letu 2016 je SB Celje iz tega naslova prejela 15.711,96 €.
Splošna bolnišnica Celje ima status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov
srednje strokovnega izobraževanja programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik,
kemijski tehnik in farmacevtski tehnik, srednje poklicnega izobraževanja programa bolničarnegovalec 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 2015/2016 z 9 fakultetami
oz. visokošolskimi zavodi sklenili pogodbe o izvajanju klinične prakse za študente ter z 8
srednjimi šolami pogodbe o sodelovanju pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za
dijake. S sklenjenimi pogodbami so bile opredeljene obveznosti SB Celje, vzgojnoizobraževalnih zavodov in dijakov/študentov na klinični praksi oz. praktičnem usposabljanju. S
sklenjeno pogodbo se je 5 fakultet zavezalo, da bodo za mentorstvo pri kliničnem
usposabljanju Splošni bolnišnici Celje plačale stroške mentorstva na študenta. Na podlagi
sklenjenih pogodb s fakultetami je bilo tako v letu 2016 izstavljenih računov v skupni vrednosti
34.846,27 €. Od te vrednosti je mentorjem pripadlo 20.907,76 € (bruto I), SB Celje pa
13.938,51 €, za kritje materialnih stroškov povezanih z usposabljanjem.
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 2016 v višini 276.265 €. V pralnici imamo zaposlenih
60 ljudi in v sterilizaciji 15 ljudi. V letu 2016 je bil strošek dela v pralnici 773.121 € in v sterilizaciji
349.313 €.
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
1.090.286 € in na področju varovanja 189.053 €. Na področju varovanja imamo zaposlenih 7
delavcev, na področju čiščenja pa 6 delavcev.
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14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016
V letu 2016 je SB Celje v okviru Finančnega načrta 2016 zastavila investicijski načrt v skupni
vrednosti 9.243.371 €. Od navedenih načrtovanih investicijskih vlaganj je bilo iz lastnih
amortizacijskih sredstev predvideno 6.588.699 €. Slednje je predstavljalo skoraj dvoletni
obseg lastnih amortizacijskih sredstev, saj se je ob pripravi investicijskega načrta 2016
ugotovilo, da so ocenjena nujna vlaganja presegala razpoložljive lastne investicijske vire
tekočega leta 2016. Sicer pa je Finančni načrt 2016 vključuje sredstva za kritje stroškov
amortizacije iz tekočega leta 2016 v višini 3.386.138 €. Ob predpostavki uravnoteženega
poslovnega rezultata, bi bolnišnica v letu 2016 namenila za investicije tudi prosta denarna
sredstva ter pričela s porabo amortizacijskih sredstev iz leta 2017.
Taka usmeritev ob pripravi Finančnega načrta 2016 je bila posledica nezadostnega
posodabljanja medicinske opreme v preteklosti iz razloga nezadostnih investicijskih sredstev
s strani ZZZS. Slednje je pripeljalo do zaskrbljujoče faze iztrošenosti medicinske opreme.
Kritično situacijo, ki jo zaznavamo zadnja leta, pa predstavlja zamik nadomestne novogradnje,
ki bi po prvotnih načrtih morala biti realizirana do leta 2015. Slednje je pripeljalo bolnišnico v
situacijo, ko nima dovolj ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje internistične dejavnosti,
kjer je patologija v porastu.
V Tabeli 46 prikazujemo realizacijo investicijskih vlaganj v letu 2016 glede na vire sredstev in
dokončno sprejeti investicijski načrt 2016. Razvidno je, da je realiziranih investicij v letu 2016
v obsegu 77,93 % vseh načrtovanih investicijskih vlaganj.
Tabela 46: Realizirane investicije v letu 2016 glede na vire sredstev v €
Finančni načrt
2016

Realizirane investicije
2016

Delež porabljenih
sredstev

Lastna sredstva

6.588.699

4.853.797

73,67

Sredstva ustanovitelja (MZ)

2.318.021

2.133.100

92,02

Donacije (tožilec)

270.621

216.282

79,92

Raziskovalni sklad

66.030

0

0,00

9.243.371

7.203.179

77,93

Skupaj

*Realizirane investicije predstavljajo samo tiste investicije, za katere smo račun že prejeli.

Iz podatka o višini realiziranih investicij v letu 2016 iz lastnih sredstev v višini 4.853.797 €
ugotavljamo, da so bila s tem že v celoti porabljena lastna amortizacijska sredstva tekočega
leta 2016. Nadaljnja investicijska vlaganja iz sprejetega Finančnega načrta 2016 iz lastnih virov
se bodo prilagajala likvidnostni situaciji ter fazi oz. aktivnosti, v katerih so že investicije v
postopkih.
V Tabeli 47 prikazujemo realizirane investicije po vrsti vlaganj in po virih. Večinoma so bile
investicije financirane z lastnimi amortizacijskimi viri SB Celje (67%), sredstvi ustanovitelja
(30%) ter z donacijami (3%). Od navedenih skupnih vlaganj v višini 7.203.179 € predstavljajo
54,82 % vseh vlaganj investicije v medicinsko opremo (3.949.106 €).
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Tabela 47: Realizirane investicije v letu 2016 glede na vir in vrsto investicij v €
Realizacija 2016
Sredstva
ustanovitelja
(MZ)

Donacije
(tožilec)

SKUPAJ

Delež
porabljenih
sredstev

266.374

365.548

0

631.922

211,67

238.485

365.548

0

604.033

207,90

27.889

0

0

27.889

348,61

1.343.966

212.606

0 1.556.572

73,25

0

0

2. Zgradbe

1.343.966

III. OPREMA
A. Medicinska oprema

Lastna
sredstva

Vrsta investicij
I.

NEOPREDMETENA SREDSTVA

1. Programska oprema
2. Ostalo
II. NEPREMIČNINE
1. Zemljišča

0

0,00

212.606

0 1.556.572

73,25

3.243.457

1.554.945

216.282 5.014.685

73,53

2.434.877

1.318.030

196.199 3.949.106

72,95

B. Nemedicinska oprema

808.580

236.917

20.083 1.065.579

75,77

1. Informacijska tehnologija

195.755

135.045

0

330.800

61,68

2. Drugo

612.825

101.871

20.083

734.779

84,46

4.853.797

2.133.100

216.282 7.203.179

77,93

INVESTICIJE SKUPAJ

0

Podrobnejši prikaz obsega posameznih sklopov vlaganj v letu 2016 razkrivamo v tabelah v
nadaljevanju.
1.1.

Vlaganja v medicinsko opremo

V letu 2016 je realiziranih za 3.949.106 € nabav medicinske opreme, kar pomeni 72,95% vseh
načrtovanih sredstev medicinske opreme (tabela 48). Za nakup medicinske opreme smo
namenili lastna amortizacijska sredstva v vrednosti 2.434.877 €, sredstva ustanovitelja (MZ) v
vrednosti 1.318.030 € in donacije v vrednosti 196.199 €.
Tabela 48: Realizirane investicije v medicinsko opremo v letu 2016 v €
Vrsta investicij

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Medicinska oprema
Medicinska oprema iz
leta 2015
Medicinska oprema
sprejeta na Strokovnem
svetu
Oprema zdravstvena
nega
Medicinska oprema DI
Medicinska oprema
(rezerva)
Nakupi iz zamenjav
Medicinska oprema v
projektih
Medicinska oprema za
PACS/RIS

Finančni
načrt
2016

Lastna
sredstva

Realizacija 2016
Sredstva
ustanovitelja Donacije
(MZ)

SKUPAJ

Delež
porablj.
sredstev

5.413.485 2.434.877

1.318.030

196.199

3.949.106

72,95

1.401.754 1.178.839

0

104.731

1.283.570

91,57

1.787.584

616.261

0

82.352

698.614

39,08

289.780
135.000

137.085
130.090

0
311.332

0
0

137.085
441.422

47,31
326,98

30.000
0

276.038
18.728

0
0

9.116
0

285.154
18.728

950,51
-

1.769.367

77.836

1.006.696

0

1.084.533

61,29

1.159.180

62.826

426.571

0

489.396

42,22
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Finančni
načrt
2016

Vrsta investicij
Med. oprema za
ureditev Centra za
diabetes
Medicinska oprema za
UCC

Lastna
sredstva

Realizacija 2016
Sredstva
ustanovitelja Donacije
(MZ)

SKUPAJ

Delež
porablj.
sredstev

12.560

15.011

0

0

15.011

119,51

597.627

0

580.126

0

580.126

97,07

V tabeli 49 prikazujemo analitičen pregled nabav medicinske opreme večjih vrednosti,
financiranih iz lastnih amortizacijskih sredstev ali s sredstvi donatorjev.
Tabela 49: Realizirane večje nabave medicinske opreme glede na vir v letu 2016 v €
Vrsta investicij
Dializni aparat

Kol.

Oddelek

Oddelek za ledvične bolezni in
dializo
1 Radiološki oddelek
Oddelek za splošno in
1
abdominalno kirurgijo
Oddelek za anesteziologijo, IMOS
5
in terapijo bolečin

Donacije
(tožilec)

SKUPAJ

319.610

0

319.610

245.984

32.501

278.485

160.591

0

160.591

148.035

0

148.035

2 COB

95.543

0

95.543

1 Otroški oddelek

69.514

19.898

89.411

1 Radiološki oddelek
Oddelek za angiologijo,
1
endokrinologijo in revmatologijo
1 Kardiološki oddelek

82.635

0

82.635

78.612

0

78.612

77.900

0

77.900

UZ aparat
Termodezinfektor za
instrumente s pripadajočo
opremo
Aparat za umetno
predihavanje pljuč
UZ aparat

1 OIIM

74.867

0

74.867

1 Centralna sterilizacija

50.701

0

50.701

2 OIMOS

42.594

0

42.594

EEG aparat

1 Otroški oddelek

EMG aparat
Monitor za hemodinamski
nadzor
Monitor za hemodinamski
nadzor
Gastroskop

1 Nevrološki oddelek

Gastroskop

1 Otroški oddelek
Oddelek za otorinolaringologijo in
1
cervikofacionalno kirurgijo

Mamograf
Laparoskopski stolp za
operacijsko dvorano
Anestezijski aparat
Termodezinfektor za
instrumente
UZ aparat
UZ aparat
UZ aparat
UZ aparat

Operacijska luč s stativom
Monitor za spremljanje
osnovnih življenjskih funkcij
na magnetu s postajo (en v
prostoru, drugi izven)
Oksimeter za določanje
kritične ishemije
Zapisovalec CD/DVD
Zamrzovalnik
Digitalni sistem za slikanje
celotnih hrbtenic in okončin

20

Lastna
sredstva

1 Urgentni center Celje

0

42.500

42.500

40.898

0

40.898

4.731

30.000

34.731

1 OIIM

33.032

0

33.032

1 OIMOS

33.032

0

33.032

1 Oddelek za bolezni prebavil

27.189

0

27.189

0

27.189

27.189

25.508

0

25.508

24.189

0

24.189

1 Oddelek za žilno kirurgijo

18.865

0

18.865

1 Radiološki oddelek

17.620

0

17.620

1 Transfuzijski center

15.410

0

15.410

1 Radiološki oddelek

0

14.876

14.876

2

Oddelek za anesteziologijo in
intenzivno med. op strok
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Kol.

(stojalo, CR kasete, Licenca
za SW)
Pomivalni stroj za čiščenje
steklovine
Operacijska miza, dental

Lastna
sredstva

Oddelek

Oddelek za laboratorijsko
medicino
Oddelek za maksifacionalno in
1
oralno kirurgijo
1

Donacije
(tožilec)

SKUPAJ

12.772

0

12.772

11.224

0

11.224

Realizirane investicije v opremo zdravstvene nege (tabela 48) v letu 2016 so znašale 137.085
€ (tabela 48).
Od tega so večje postavke:
- 2 termodezinfektorja nočnih posod v vrednosti 16.405 €,
- Pregledna o miza v vrednosti 13.202 €,
- 11 aspiratorjev v vrednosti 21.491 €,
- 27 nočnih omaric v vrednosti 8.372 €,
- 20 pulznih oksimetrov v vrednosti 7.468 €,
- 16 otroških postelj v vrednosti 22.233 €,
- 5 postelj za teren v vrednosti 7.826 €,
- 14 vozičkov v vrednosti 26.715 €.
V postavki 5 (tabela 48) - medicinska oprema (rezerva), je prikazana zbirna vrednost investicij,
ki so ob sprejetju FN predstavljala vir za nenapovedane potrebe zaradi nujnih dogodkov –
predvsem odpovedi aparatov zaradi njihove iztrošenosti. Skupna vrednost realizacije je
močno presegla planirane okvire, in je znašala 285.154 €, od tega 276.038 € iz lastnih
sredstev. Večje vrednosti iz tega sklopa predstavljajo:
- Elektroferezni aparat v vrednosti 94.262 € na Oddelku za laboratorijsko medicino,
- HPLC sistema v vrednosti 50.462 € na Oddelku za laboratorijsko medicino,
- tekoča steza v vrednosti 12.037 € na Kardiološkem oddeleku,
- ter defibrilator v višini 11.802 € na Kardiološkem oddeleku.
Iz donacijskih sredstev je bil v višini 7.584 € doniran UZ aparat za nevrološki oddelek.
1.2.

Vlaganja v nemedicinsko opremo

Realizirana vrednost investicijskih nabav v drugo nemedicinsko opremo v letu 2016 je 381.951
€, kar pomeni 44,75% vseh načrtovanih sredstev druge nemedicinske opreme.
Tabela 50: Realizirane investicije v nemedicinsko opremo v letu 2016 v €
Vrsta investicije
Nemedicinska oprema - drugo

Finančni
Realizacija 2016
načrt
Delež
Lastna Donacije
2016
porabljenih
SKUPAJ
SKUPAJ sredstva (tožilec)
sredstev
853.547 361.868
20.083 381.951
44,75
0
0
0
0
-

1.

Arhivska oprema - centralni arhiv

2.

Oprema kuhinja

20.000

7.747

0

7.747

38,74

3.

Oprema pralnica

20.000

0

0

0

0,00

4.

Pohištvena oprema

71.000

0

0

0

0,00

5.

DI - nemedicinska oprema

137.547

179.406

0

179.406

130,43

5.1. DI - Tekstilni (047101)

37.856

29.817

0

29.817

78,76

5.2. DI - Zaščitna delovna oblač. (047104)

39.692

48.501

0

48.501

122,19
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Finančni
Realizacija 2016
načrt
Delež
Lastna Donacije
2016
SKUPAJ porabljenih
SKUPAJ sredstva (tožilec)
sredstev
20.000
29.382
0
29.382
146,91
25.000
58.300
0
58.300
233,20

Vrsta investicije
5.3. DI - Zaščitna obuvala (047105)
5.4. DI - Ostalo (047102)
5.5. DI - Kuhinjski in strežni (047106)
Nujne tekoče nabave nemedicinska
6.
oprema (rezerva)
7.
Druga nemedicinska oprema
Osebno vozilo

15.000

13.406

0

13.406

30.000

74.803

12.584

87.387

575.000

99.912

7.499

107.410

18,68

18.000

16.804

0

16.804

93,35

9.000

0

7.499

7.499

83,32

25.000

33.621

0

33.621

134,48

523.000

0

0

0

0,00

0

49.487

0

49.487

-

Viličar
split naprave
Diesel agregat*
Ostala nemedicinska oprema

89,37
291,29

*Investicijo v diesel agregat financira Ministrstvo za zdravje. Zaradi zapletov v procesu javnega
naročanja bo investicija predvidoma realizirana v letu 2017.
1.3.

Vlaganja v informatizacijo bolnišnice

Realizirana vrednost investicijskih nabav v informatizacijo bolnišnice v letu 2016 je 1.539.822
€, kar pomeni 71,57% vseh načrtovanih vlaganj v informatizacijo (tabela 51).
Tabela 51: Realizirane investicije v informatizacijo bolnišnice v letu 2016 v €
Vrsta investicij
Skupna vlaganja v
informatizacijo
Programska oprema
Informacijska
tehnologija - strojna
oprema
Načrt nabave
projektov informatike

Lastna
sredstva
1.198.950

Finančni načrt 2016
Sred.
Razisk.
ustan.
SKUPAJ
sklad
(MZ)
926.570

26.000 2.151.520

Lastna
sredstva
612.659

Realizacija 2016
Sred.
Razisk.
ustan.
sklad
(MZ)
927.163

SKUPAJ

Delež
por.
sred.

0 1.539.822

71,57

192.040

26.000

218.040

94.797

0

94.797

43,48

227.000

0

227.000

55.737

0

55.737

24,55

1.706.480

462.125

1.389.289

81,41

779.910

926.570

927.163

Neopredmetena sredstva – programska oprema
Skupna načrtovana vrednost investicij v letu 2016 v neopredmetena sredstva oz. v programsko
opremo je 218.040 €. Realizirana vrednost teh investicijskih nabav v letu je 94.797 €, kar
pomeni 43,48% vseh načrtovanih sredstev za programsko opremo.
Realizirana vrednost večjih investicijskih nabav v programsko opremo v letu 2016 je:
- zaradi zahtev projektov v teku smo nadgradili bolnišnični informacijski sistem Birpis21
v vrednosti 10.921 €;
- zaradi spremenjene zakonodaje in poslovnih potreb smo nadgradili obstoječo
programsko opremo v Sektorju za finance in računovodstvo v vrednosti 22.321 € in v
Kadrovsko splošnem sektorju za 3.873 €;
- zaradi izboljšav v delovnem procesu patohistološkega laboratorija smo nadgradili
programsko opremo Labex v vrednosti 6.043 €;
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zaradi povečanja števila delovnih postaj ob uvedbi e-recepta in PACS smo dokupili
Windows CAL licence za vključitev teh postaj v bolnišnični aktivni imenik v vrednosti
4.720 €;
nakup licenčne programske opreme Mikrosoft v vrednosti 778 €;
tekoče nabave programske opreme za širitev obstoječega dokumentarnega sistema s
funkcionalnostmi vodenja sej uprave in map delovne opreme v vrednosti 22.096 €.

Informacijska tehnologija - strojna oprema
V letu 2016 smo načrtovali vlaganja v informacijsko tehnologijo (strojna oprema) v višini
227.000 €. Realizirana vrednost investicijskih nabav v informacijsko tehnologijo v letu 2016 je
55.737 € in sicer:
- 22.415 € za nakup tiskalnikov,
- 5.450 € za nakup čitalcev kartic ob uvedbi eRecepta in eNaročanja,
- 6.457 € za nakup omrežnih preklopnih stikal zaradi uvedbe PACS in WiFi ter za nakup
druge nujne strojne opreme.
Zaradi zastarelosti obstoječe požarne pregrade in zaradi vzpostavitve oddaljenega dela
radiologov na domu, smo nabavili novo požarno pregrado v redundantni postavitvi v vrednosti
11.981 €.
V mesecu oktobru je bilo objavljeno javno naročilo za nov strežnik za virtualizacijo v planirani
vrednosti 15.000€, vendar postopek do konca leta še ni bil zaključen.
a) Projekti v informatizacijo bolnišnice
Tabela 52: Realizirane investicije v projekte v informatizacijo bolnišnice v letu 2016 v €
Finančni načrt 2016
Vrsta investicij

Vlaganje v projekte v
informatizacijo bolnišnice
Uvedba PACS/RIS

Lastna
sredstva

779.910

Sredstva
ustan.(MZ)

Realizacija 2016

SKUPAJ

926.570 1.706.480

Lastna
sredstva

462.125

Sredstva
ustan.(MZ)

SKUPAJ

927.163 1.389.289

536.110

926.570

1.462.680

455.543

927.163

1.382.706

18.300

0

18.300

0

0

0

140.000

0

140.000

0

0

0

3.000

0

3.000

6.582

0

6.582

Beleženje po pacientih

30.000

0

30.000

0

0

0

Izgradnja WiFi omrežja

52.500

0

52.500

0

0

0

Vzpostavitev naročanja
laboratorijskih storitev v NLZOH
iz Birpis21
Posodobitev komunikacijske
hrbtenice za povečanje
prepustnosti iz 1 GBs na 10 GBs
Zvočni zapis

a.1) Uvedba PACS/RIS
PACS (Picture Archiving and Communication System) - komunikacijski sistem za diagnostiko
in RIS (Radiološki informacijski sistem) predstavljata sodoben informacijski sistem na
področju diagnostike. Skupna vrednost projekta je 1.462.680 mio €, od tega 926.570 €
financira MZ, 536.110 € pa je za ta projekt namenjenih lastnih sredstev SBC.
Pogodba za dobavo programske in strežniške opreme PACS je bila podpisana v decembru
2015 in je vsa oprema že dobavljena, prevzem tega sklopa opreme je bil izveden meseca
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maja. Za ta sklop je bolnišnica plačala 232.610 € lastnih sredstev, preostalo pa MZ. Pogodba
za dobavo kliničnih diagnostičnih postaj je bila podpisana v mesecu februarju, dobava opreme
je bila izvedena v mesecu juniju. Plačnik celotnega sklopa je MZ.
Iz lastnih amortizacijskih sredstev smo nabavili 100 pregledovalnih PACS postaj in 16 velikih
zaslonov za konzilije.
Tabela 53: Realizirane investicije v projekt uvedba PACS/RIS v letu 2016 v €
Vrsta investicij

Uvedba PACS/RIS
I.

II.

NEOPREDMETENA
SREDSTVA

Finančni načrt 2016
Lastna
Sredstva
SKUPAJ
sredstva ustan.(MZ)

536.110
80.500

Lastna
sredstva

Realizacija 2016
Sredstva
SKUPAJ
ustan.(MZ)

926.570 1.462.680 455.543
0

927.163 1.382.706

80.500

169.784

365.548

535.332

Programska oprema RIS
Licence antivirusnega
programa
Licence Microsoft Device
CAL 2012

75.000

75.000

169.784

365.548

535.332

3.500

3.500

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

NEPREMIČNINE

85.000

85.000

89.497

0

89.497

Gradbeni del

85.000

85.000

89.497

0

89.497

0

III.

OPREMA

370.610

926.570

1.297.180

196.262

561.616

757.877

A.

Medicinska oprema

232.610

926.570

1.159.180

62.826

426.571

489.396

0

426.570

426.570

0

426.571

426.571

Sklop 2 strežniki, licence

232.610

500.000

732.610

62.826

0

62.826

Nemedicinska oprema

138.000

138.000

133.436

135.045

268.481

Sklop 9 diagn. oprema
B.

a.2) Vzpostavitev naročanja laboratorijskih storitev v NLZOH iz Birpis21
Planirana vrednost projekta je 18.300 €. Namen investicije je vzpostavitev elektronskega
naročanja laboratorijskih preiskav v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
ter elektronsko sporočanje rezultatov preiskav, kar bi optimiziralo pretok informacij in
zmanjšalo možnost napak. Investicija se še ni začela.
a.3) Posodobitev komunikacijske hrbtenice za povečanje prepustnosti iz 1 GBs na 10 GBs
Finančna sredstva so namenjena nakupu dveh novih centralnih omrežnih preklopnih stikal
zaradi povečanja prepustnosti in zmogljivosti lokalnega računalniškega omrežja SBC ter
zagotavljanja njegove zanesljivosti. Novi stikali bosta zamenjali dvoje obstoječih 6 let starih
centralnih stikal, ki sta že iztrošeni in tehnološko zastareli. Hkrati večanje obsega
informacijskega sistema, zahteve po prenosu vedno večje količine podatkov in uvajanje
digitalizacije slikovne diagnostike, zahtevajo povečanje prepustnosti omrežnih stikal iz
trenutnih 1Gbs na 10 Gbs, kar bodo omogočila nova stikala. Javno naročilo za nabavo opreme
je bilo sproženo v mesecu oktobru 2016, vendar do konca leta še ni bilo zaključeno.
a.4) Zvočni zapis
Zaradi širitve zvočnega zapisa na več oddelkov smo v letu 2016 nabavili opremo za digitalno
diktiranje v vrednosti 6.582 €
a.5) Beleženje stroškov po pacientih
V letu 2015 je bil na projektu beleženja stroška po pacientu izveden dokončni prevzem modula
»BIRPIS beleženja stroška po pacientu«. Za širitev uporabe tega modula iz pilotnega oddelka
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na ostale v letu 2016, je potrebno nabaviti mobilno računalniško opremo (prenosne
računalnike, čitalce črtne kode) v vrednosti 30.000 €. Investicija se še ni začela.
a.6) Izgradnja WiFi omrežja
Investicija za dokončanje izgradnje WiFi omrežja je zaključena in je knjižena pod nemedicinsko
opremo v projektu PACS, saj je bila namenjena izvedbi GOI del za izgradnjo univerzalnega
ožičenja, potrebnega za priklop WiFi dostopnih točk na komunikacijsko omrežje bolnišnice, s
čimer se je zagotovila pokritost vseh prostorov z WiFi signalom.
b.) Vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice
Tabela 54: Realizirane investicije vlaganj v skupno infrastrukturo bolnišnice v letu 2016 v €
Vrsta investicij

Finančni načrt
2016

Vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice

Razlika (Real.
2016 - FN
2016)

Realizacija
2016

2.422.185

2.374.192

-47.993

Ureditev Centra za diabetes (strategija pridobivanja dodatnih
internističnih postelj) sklop 3

457.902

423.334

-34.568

Obnova elekto inštalacij (AER*, pediatrija)

220.000

129.194

-90.806

80.000

68.172

-11.828

202.200

224.078

21.878

145.000

179.678

34.678

Ureditev prostorov DORA

30.000

90.222

60.222

Ureditev porodnega odseka - GINEKOLOGIJA

31.000

22.435

-8.565

Projekt - URGENTNI CENTER

1.018.451

1.237.079

218.628

Magnetno resonančni tomograf

237.632

0

-237.632

Ureditev pediatrije - infekcije /brez elektroinštalacijskih
del/(strategija pridobivanja dodatnih internističnih postelj)
Ureditev zbirnega mesta za odpadke, prevezava kanalizacije in
pretekalna ploščad - sklop 2
Prenova Rezervoarja za ELKO - sklop 1

*AER Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

b.1) Projekt – Ureditev Centra za diabetes (strategija pridobivanja dodatnih internističnih
postelj) sklop 3
Novi center za diabetes je bil finaliziran v kletni etaži ob jugovzhodni fasadi novega
»rumenega« dela bolnišnice na površini 245 m². Bolnišnica je s tem pridobila sodobne
prostore, v katerih je razširila dejavnost, ter postala dostopnejša bolnikom s sladkorno
boleznijo. Investicijska dela so se izvajala od dne 16. 5. 2016 do dne 18. 10. 2016, nato je
investicija prešla v fazo izvajanja dejavnosti. S tem, ko se je dejavnost diabetesa preselila iz
obstoječe lokacije, se je na obstoječi lokaciji dosedanjega diabetesa omogočila nadaljnja
realizacija strategije širjenja internističnih dejavnosti.
b.2) Projekt – Obnova elektro inštalacij (AER, pediatrija)
Tudi z investicijskimi vlaganji v pediatrijo se je omogočila nadaljnja realizacija strategije širjenja
internističnih dejavnosti, hkrati pa se bo z obnovo električnih instalacij zagotovilo nadaljnje
zanesljivo in varno izvajanje dejavnosti v tem delu stare bolnišnice. Dela so se začela izvajala
od dne 21. 7. 2016 do dne 27. 12. 2017. Nato je bila obnova zaradi izrednih dogodkov
pomanjkanja prostorov za paciente v času gripe in vremenskih nevšečnosti začasno
zaustavljena. Investicijska dela so namenjena obnovi električnih instalacij, s katerimi se bo
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zagotovilo nadaljnje zanesljivo in varno izvajanje dejavnosti v tem delu stare bolnišnice.
Obnova se bo nadaljevala v prvi tretjini leta 2017.
b.3) Projekt – Ureditev pediatrije - infekcije /brez elektroinštalacijskih del/(strategija
pridobivanja dodatnih internističnih postelj)
Investicijska vlaganja dopolnjujejo vlaganja iz prejšnjega odstavka na lokaciji pediatrije. Z
obnovo je bolnišnica pridobila prostore za otroke, ki so se pred tem zdravili na infekcijskem
oddelku. S prenosom zdravljenja infektivnih otrok na otroški oddelek se je na oddelku sprostilo
nekaj prostora za ostale internistične paciente.
b.4) Projekt – Ureditev zbirnega mesta za odpadke, prevezava kanalizacije in pretekalna
ploščad - sklop 2
Zaradi zahtev iz standarda DIAS je bilo potrebno obstoječe mesto za odpadke ob toplarni
urediti s postavitvijo nadstrešnice, hkrati pa se je zaradi lokacije gradbišča smiselno uredila
tudi zatečena kanalizacija in pretakalna ploščad za pretakanje kurilnega olja v rezervoar v
kotlarni. Investicijska dela so se izvajala od dne 22. 4. 2016 do dne 19. 9. 2016, nato je
investicija prešla v fazo obratovanja. Za nadstrešnico je pridobljeno gradbeno in uporabno
dovoljenje.
b.5) Projekt – Prenova Rezervoarja za ELKO - sklop 1
Zaradi varnosti in zanesljivosti obratovanja kotlovnice, je bilo potrebno zaradi dotrajanosti
rezervoarja kurilnega olja investirati v njegovo sanacijo. Poleg sanacije je bilo treba vgraditi
še dodatno opremo ter urediti obstoječi prostor v skladu z Uredbo o skladiščenju nevarnih
tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah. Investicijska dela so se izvajala od dne 22. 4. 2016
do dne 14. 11. 2016, nato je investicija prešla v fazo obratovanja.
b.6) Projekt – Ureditev prostorov DORA
Programski svet programa DORA (državni presejalni program za raka dojk) je v letu 2016
podal sklep, da se tudi Splošno bolnišnico Celje vključi med predlagane izvajalce programa
DORA. V ta namen je bila izdelana projektna dokumentacija, ki je sledila zahtevi, da je v vseh
presejalnih programih za raka najpomembnejša vrhunska kakovost, ki je ključna za uspešnost
programa, to je zmanjšanje umrljivosti za rakom dojk v ciljni populaciji za 25 %. Tako so bili pri
projektiranju upoštevani strokovni standardi kakovosti programa DORA s področja osebja,
opreme in prostorov, ki opredeljujejo stroge evropske smernice kakovosti. Investicijska
gradbena dela so se izvajala od dne 28. 6. 2016 do dne 11. 8. 2016, nato je investicija prešla
v fazo izvajanja zdravstvene dejavnosti.
b.7) Projekt – Ureditev porodnega odseka – GINEKOLOGIJA
Investicija je bila planirana v letu 2015, dela so se izvajala od dne 30. 7. 2015 do dne 27. 11.
2015, nato je investicija prešla v fazo izvajanja zdravstvene dejavnosti. Ob gradnji se je
evidentirala zamuda izvajalca v obsegu 78 koledarskih dni. Zaradi zamude je nastal spor,
katerega razreševanje je trajalo do dneva sklenitve končnega obračuna dne 8. 4. 2016. Zaradi
poznega končnega obračuna je bila zadnja končna situacija izplačana šele v letu 2016.
b.8) Projekt – URGENTNI CENTER CELJE
Aktivnosti pri projektu Urgentni center v letu 2016 prikazujemo v poglavju 14.2.1.
b.9) Projekt – Magnetno resonančni tomograf (l. 2016 in 2017)
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Aktivnosti za nabavo novega MR aparata potekajo celo leto 2016, investitor aparatureje
Ministrstvo za zdravje, ureditev prostora pa je obveznost Splošne bolnišnice Celje. Obstoječi
aparat star 12 let in ima omejeno kapaciteto storitev.
Dne 24. 3. 2016 je bila imenovana projektna skupina iz bolnišnice, katera je morala izvesti
vse potrebne aktivnosti povezane z dobavo in montažo nameravane investicije. Izdelana je
bila vsa projektna dokumentacija s komplet popisi ter vsa investicijska dokumentacija. S strani
MZ so bili izdani sklepi z naslednjo vsebino: (1) dne 26. 5. 2016 potrditev dokumenta
identifikacije investicijskega projekta, (2) dne 18. 11. 2016 potrditev investicijskega programa
ter (3) dne 26. 1. 2017 potrditev novelacije investicijskega programa.
Ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah je 1.997.847,60 € z DDV. Investicija
obsega: (1) izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih (GOI) del, s katerimi bo investitor v
severovzhodnem delu nove stavbe k izpraznjenim prostorom nekdanje bolnišnične urgence
prizidal ozek prizidek zunanjih dimenzij 2,30 x 11,80 m, potreben za ureditev prostora za
obdelavo slike in tehničnega prostora ter za zadostno širino kontrolnega prostora ter bodo
(zaradi poseganja v gradbene konstrukcije) rekonstruirani oz. adaptirani obstoječi izpraznjeni
prostori, vse namenjeno za novi MR tomograf, (2) nabavo MR tomografa 1,5 T s pripadajočo
opremo ter (3) vzdrževanje MR tomografa za obdobje petih let.
Vire za financiranje projekta zagotavljata: (a.) Ministrstvo za zdravje: 1.299.300,00 €, in sicer
za nabavo MR aparata s pripadajočo opremo in (b.) Splošna bolnišnica Celje: 698.547,60 €
za GOI dela, preostalo opremo, storitve in vzdrževanje MR aparata v obdobju 5-ih let po izteku
enoletnega garancijskega obdobja. Izvedba investicije bo trajala predvidoma devet mesecev.

14.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči
Opuščena dela in oprema
»Opuščena dela in oprema« v UCC obsegajo nekatera dela in dobave, ki so bila zaradi
omejenih državnih finančnih virov opuščena v postopku javnega razpisa za izvedbo in
opremljanje UCC, ter tisto specifično opremo, ki se zaradi omejenih finančnih virov ni razpisala
v skupnem razpisu za opremljanje sedmih urgentnih centrov z mobilno medicinsko opremo.
Zaradi potrebe po dokončanju projekta in doseganju polne funkcionalnosti, varnosti in
zanesljivosti, se je s strani MZ v letu 2015 pristopilo k novemu javnemu naročilu, s katerim so
se zagotovila sredstva za financiranje manjkajočih vsebin v urgentnem centru. Opuščena GOI
dela (Sklop 1) 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 (Sklop 2) obsega medicinsko opremo,
blateks z izlivnikom in računalniško opremo. Za Sklop 1 so bila dela dokončana dne 4. 4. 2016,
za Sklop 2 pa so bile dobave dokončane dne 5. 2. 2016.
Projektiranje in izvedba del optimizacije UCC
Z izvajanjem zdravstvene dejavnosti v Urgentnem centru se je pričelo dne 30. 12. 2015. Hkrati
s pričetkom izvajanja dejavnosti so se v letu 2016 še vedno izvajala gradbena dela in
opremljanje iz naslova opuščenih del ter vzpostavitev projekta RIS/PACS in Wi-fi, hkrati pa so
se sproti reševali reklamacijski zahtevki iz naslova izhodiščne gradbene pogodbe. V prvih
mesecih izvajanja dejavnosti se je izkazalo, da so v nekaterih prostorih še potrebne določene
spremembe zaradi optimizacije organizacije delovnih procesov, kot npr. pr€editev kirurških
ambulant, ureditev arhivskega prostora, ureditev garderobe, vgradnja dodatnih drsnih vrat
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zaradi ureditve čakalnice. ipd. Slednja dela, ki so vključevala projektiranje in izvedbo del za
potrebe optimizacije UCC, so bila izvedena od dne 26. 9. 2016 do 10. 1. 2017.

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016
Vzdrževalna dela v letu 2016 so bila realizirana v skladu z načrtovanimi deli. Smiselno je
izpostaviti dela na investicijskem vzdrževanju, ki sodijo v kategorijo zagotavljanja zanesljivega
in varnega izvajanja zdravstvene dejavnosti v starem delu bolnišnice, tj. na Kardiološkem
oddelku. Dela so se izvajala od dne 27. 6. 2016 do dne 18. 11. 2016, nato je investicija prešla
v fazo izvajanja zdravstvene dejavnosti.
Nadalje velja izpostaviti še izvedbo centralizacije instalacije požarnega javljanja v celotnem
kompleksu Splošne bolnišnice Celje. Vsi javljalniki požara in ostali sistemi požarnega javljanja
se sedaj prevezani na eno samo požarno centralo v UCC, ostale centrale požarnega javljanja
starejšega tipa pa so se opustile. S tem se je sistem javljanja požara poenotil, se dokumentiral
in ažuriral, postal je preglednejši, sodobnejši in bolj varen. Vse je povezano tudi na centralni
nadzor požarnega javljanja, s katerim lahko upravljajo pogodbeni varnostniki, ter na gasilsko
enoto v Celju. S tem se je hkrati izboljšalo tudi stanje na področju izvajanja varnostnih politik
bolnišnice.
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Zavod: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

RAČUNOVODSKO
POROČILO ZA
LETO 2016

Odgovorna oseba za pripravo računovodskega poročila:
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Irena Andrenšek Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Odgovorna oseba zavoda:
mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.
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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 in 86/16):
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 2016 (1. in 2. del)
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2016
- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2016
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 2015
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016
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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
001
002
003
005
006
007
00
01
00-01

Naziv konta
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Dolgoročne premoženjske pravice
Druga neopredmetena sredstva
Terjatve za predujme iz naslova vlaganj
Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi
Skupaj AOP 002
Popravek vrednosti AOP 003
Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev

2015

2016

87.328
0
1.411.403
0
0
513
1.499.244
953.122
546.122

97.031
0
2.002.456
0
0
3.041
2.102.528
1.126.286
976.242

Indeks
111,11
0
141,88
0
0
592,9
140,24
118,17
178,76

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je
v letu 2016 povečala za 603.285 €, sedanja vrednost znaša 976.242 €.
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 603.285 € v letu 2016 se nanaša na:
povečanje sredstev rezervnega sklada etažnih lastnikov v vrednosti 9.703 €,
na nakup oz. dograditev računalniških programov (uvedba PACS/RIS, dograditev
programa Birpis21, dograditev programov za računovodsko in kadrovsko poslovanje,
nadgradnja dokumentnega sistema) v vrednosti 641.610 €,
na izločitev starih računalniških programov v vrednosti 48.028 €.
Obračunana amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2016 znašala 221.193
€.
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
v €, brez centov
Konto
020
021
022
023
029
02
03

Naziv konta
Zemljišča
Zgradbe
Terjatve za predujme za nepremičnine
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi
Nepremičnine trajno zunaj uporabe
Skupaj AOP 004
Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005

2015

2016

381.613
61.538.231
0
4.653.787
0
66.573.631
27.510.024

381.613
65.192.098
0
2.556.492
0
68.130.203
29.208.720

Indeks
100
105,94
0
54,93
0
102,33
106,17
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Naziv konta
Sedanja vrednost nepremičnin

2015

2016

Indeks

39.063.607

38.921.483

99,63

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 skupaj povečala za 1.556.572 € in znaša
68.130.203 €. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 29.208.720 €, sedanja vrednost znaša
38.921.483 €.
Povečanje nabavne vrednosti nepremičnin v večji meri predstavljajo sledeča vlaganja:
ureditev Centra za diabetes, ureditev Otroškega oddelka vključno z obnova elektro inštalacij
ureditev zbirnega mesta za odpadke, prevezava kanalizacije in ureditev pretakalne ploščadi,
sanacija dela prostora kotlovnice, prenos dela sredstev v upravljanje v letu 2016 s strani
Ministrstva za zdravje za Urgentni center Celje.
Obračunana amortizacija nepremičnin je v letu 2016 znašala 1.698.695 €.
Za nepremičnine imamo v večini primerov zemljiškoknjižno dokumentacijo že urejeno. 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
040
041
042
043
045
046
047
049
04
05
04-05

Naziv konta
Oprema
Drobni inventar
Biološka sredstva
Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji
lasti
Druga opredmetena osnovna sredstva
Terjatve za predujme za opremo in dr. o. os. s.
Oprema in druga opr. os. s., ki se pridobivajo
Oprema in druga opr. os. s. trajno zunaj uporabe
Skupaj AOP 006
Popravek vrednosti opreme AOP 007
Sedanja vrednost opreme

2015

2016

Indeks

48.565.056
5.960.027
0

50.299.055
6.591.732
0

103,57
110,6

85.252

85.252

100

13.610
0
194.988
0
54.818.933
44.496.175
10.322.758

12.777
0
465.103
0
57.453.919
45.965.458
11.488.461

93,88
0
238,53
0
104,8
103,3
111,29

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 skupaj
povečala za 2.634.986 € in znaša 57.453.919 €. Odpisana vrednost znaša 45.965.458 €,
sedanja vrednost pa 11.488.461 €.
Skupno povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v
višini 2.634.986 € sestoji iz:
a) povečanje nabavne vrednosti v višini 5.258.525 €:
- novih nabav v višini 5.014.685 €, ki so podrobneje opisana v poglavju 14.2.
Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2016;
- ugotovljenih viškov (in preknjižb) drobnega inventarja ob inventuri, katerih
nabavna vrednost je ocenjena na 243.840 €,
b) zmanjšanja nabavne vrednosti izločenih osnovnih sredstev med letom in ob inventuri v
višini 2.623.539 €.
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Skupno povečanje popravka vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v
višini 1.469.283 € sestoji iz:
- povečanja popravkov vrednosti v višini 243.840 €, ugotovljenih viškov (in
preknjižb) drobnega inventarja ob inventuri;
- zmanjšanja popravka vrednosti izločenih osnovnih sredstev med letom in ob
inventuri v višini 2.608.480 €;
- povečanja popravka vrednosti za vrednost med letom obračunane amortizacije
opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 3.833.923 €.
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)
v €, brez centov
konto
060
061
062
063
065
069
06

Naziv konta

2015

Naložbe v delnice v državi
Naložbe v delnice v tujini
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini
Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška
dela
Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb
SKUPAJ

2016

Indeks

0
0
4.093
0

0
0
4.093
0

0
0
100,00
0

0

0

0

0
4.093

0
4.093

0
100,00

Dolgoročne finančne naložbe se v letu 2016 niso spremenile. Dolgoročno kapitalsko naložbo
v višini 4.093 € predstavlja naložba v družbo Zdravilišče Rimske Toplice d.o.o. V letu 2016
sprememb ni bilo.
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)
konto
070
072
074
075
079
07

Naziv konta
Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb
Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih
vrednostnih papirjev
Dolgoročno dani depoziti
Druga dolgoročno dana posojila
Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil
SKUPAJ

2015
0

v €, brez centov
2016
Indeks
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
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
084
085

086
089
08

Naziv konta
Dolgoročne terjatve za unovčena poroštva
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
- do uporabnikov državnega proračuna
- do uporabnikov občinskih proračunov
- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja
Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema
Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz
poslovanja
SKUPAJ

2015

2016

Indeks

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

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 unovčljive vrednostnice (AOP
013)
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2016
9.486 €, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom. Od navedenega zneska predstavlja
2.950 € denar na poti.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12. 2016 1.639.494 €.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 1.220.574 €. Stanje terjatev predstavlja 1,24 %
celotnega prihodka (98.187.667).
Kratkoročne terjatve do kupcev so v poslovnih knjigah izkazane v vrednosti 1.643.490 €,
zanje pa je oblikovan popravek vrednosti v višini 422.916 €.
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
12.960 €.
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. 2016 glede na status oseb je naslednja:
- terjatve do pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, znašajo
1.107.059,79 €; teh terjatev (zapadlih in nezapadlih računov) je 692;
- terjatve do fizičnih oseb znašajo 502.426,59 €, teh terjatev (zapadlih in
nezapadlih računov) je 6.624;
- terjatve do najemnikov stanovanj in upravljavca stanovanj (zapadle in
nezapadle) znašajo 34.003,58 €.
Pregled prvih petih največjih stanj odprtih postavk (zapadle in nezapadle terjatve) do pravnih
oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost na dan 31. 12. 2016:
Partner
Vzajemna d.v.z.
Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Adriatic Slovenica, d.d.
BORZEN, organizator trga z električno en.
OPTIMAPHARM d.d.
SKUPAJ

Stanje odprtih postavk na dan 31. 12.
2016 v €
526.946
224.687
144.847
92.027
18.628
1.007.135
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a) Vpliv neplačanih kratkoročnih terjatev do kupcev (konti skupine 12) na likvidnost zavoda
Pregled strukture zapadlih in nezapadlih terjatev na dan 31. 12. 2016 V €:

Nezapadle terjatve
Zapadle terjatve
SKUPAJ

Pravne osebe in fizične
osebe, ki opravljajo
dejavnosti
1.078.495,39
28.564,40
1.107.059,79

Fizične osebe
40.628,59
461.798,00
502.426,59

Skupaj
1.119.123,98
490.362,40
1.609.486,38

Kot je razvidno iz preglednice, znašajo zapadle neplačane terjatve do kupcev (konti skupine
12) 490.362,40 €.
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 njihovo poravnavo oz.
razlogih neplačila
Stanje neporavnanih terjatev do kupcev, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, je
490.362,40 €. Struktura teh terjatev glede na razmerje med pravnimi in fizičnimi osebami je
naslednja:
- 28.564 € terjatev imamo do pravnih oseb. To so v glavnem terjatve do hrvaškega
podjetja Optimapharm d.d. za storitve kliničnega preskušanja in češkega podjetja
Alexion Pharma Czech s.r.o. za razstavni prostor. Med problematičnimi dolžniki pri
pravnih osebah so še vedno pogrebne službe za opravljene storitve toalete in
ureditve pokojnika.
- 461.798 € predstavljajo neporavnane terjatve do fizičnih oseb. Pacientov, do
katerih imamo izpostavljeno že zapadlo in neplačano terjatev, je 5.963. Od tega je
5.787 kupcev takšnih, katerih povprečna zapadla terjatev znaša le 45,90 €. 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 2016 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 2016
izterjano 134.472,49 €. Glavnino je predstavljala izterjava sklepa o izvršbi zoper
Bolnišnico Topolšica v višini 96.657,62 € Preostali delež predstavlja izterjavo predvsem
fizičnih oseb/pacientov.
- V letu 2016 je bilo vloženih 106 novih izvršilnih postopkov zoper naše dolžnike, od tega
jih je bilo v tekočem letu uspešno zaključenih 37.
- Uspešno zaključenih izvršilnih postopkov, ki se trenutno vodijo, to je s poplačilom
celotne obveznosti iz sklepa o izvršbi, je bilo v letu 2016 75.
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Neuspešno zaključenih postopov v letu 2016 je bilo 32, pri čemer je bil glavni vzrok, da
smo izčrpali vsa pravna sredstva oz. oseba nima več prebivališča v Sloveniji.
V pravni službi je bil v prvi polovici leta opravljen popis vseh izvršilnih postopkov, ki jih
vodimo. Na podlagi pregleda so bili izločeni vsi spisi, pri katerih so bila izčrpana vsa
izvršilna sredstva oz. poplačilo sklepa ni mogoče iz drugih objektivnih razlogov.
Pri izterjavah se srečujemo tudi z osebnimi stečaji dolžnikov, pri katerih gre tudi za
primere, v katerih 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 dolžnikov, zoper katere
že imamo sklep o izvršbi. V 90 % primerov sodišča obveščajo upnike po preteku 3mesečnega 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 upravljavcih 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 pravne 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 € lahko vloži izvršbo samo v primeru, če je dolžnik
zaposlen, pri čemer je treba 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, če 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 opremi sezname dolžnikov z rojstnimi podatki, EMŠO ter
morebitnim podatkom o zaposlitvi. Izvršb ne vlagamo zoper dolžnike, ki nimajo stalnega ali
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. O teh dolžnikih pravna služba takoj obvesti
finančno službo. Izvršbe so bile v letu 2016 vložene za vse zneske, večje od 40,00 €, čemur
smo sledili na podlagi načela sorazmernosti in ekonomičnosti postopka.
Zoper dolžnike, ki imajo prebivališče na območju Republike Slovenije in izpolnjujejo zgoraj
navedena merila, je opravljena sodna izterjava z izvršbo.
- Izvršba je opravljena z vložitvijo predloga za izvršbo, ki primarno predlaga naslednja
sredstva izvršbe: rubež plače, ki jo dolžnik prejema pri svojem delodajalcu (kot je v
besedilu 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 rubežem in prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev. V letu 2016 je bilo
vloženih 106 takšnih izvršb v vrednosti glavnice 135.556,79 €.
- Če 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 upravljavcih podatkov.
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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 izvršbah 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 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 je takoj obveščena finančna služba.
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. Če 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 2016 smo po sklepu pristojne osebe – direktorja iz poslovnih
knjig izknjižili zastarane terjatve (petletni zastaralni rok za fizične osebe in triletni za pravne
osebe) v višini 43.508,99 €. Od tega se je na terjatve iz kontne skupine 12 nanašalo 43.380,49
€ in 128,50 € za skupino 14.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016 znašajo
4.256.394 €.
Struktura teh terjatev je naslednja:
- terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (ministrstva, sodišča, policijske
uprave, upravne enote) v višini 9.195,26 €;
- terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 1.199,40 € in za njih
oblikovan popravek vrednosti v višini 35,33 €;
- terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (bolnišnice, domovi starejših,
šole, zavodi) v višini 313.101,01 €;
- terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (zdravstveni domovi) v višini
140.183,05 €;
- terjatve do ZZZS-ja v višini 4.153.483,95 € in za njih oblikovan popravek vrednosti v
višini 360.733,00 €.
Pregled prvih petih največjih stanj odprtih postavk na dan 31. 12. 2016:
Partner
ZZZS
Bolnišnica Topolšica
Zdravstveni dom Celje
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Splošna bolnišnica Jesenice
Skupaj

Stanje odprtih postavk na dan 31. 12. 2016 v €
4.152.988,95
120.292,38
100.073,06
50.615,68
47.895,63
4.471.865,70
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Terjatve, vodene na skupini 14 po stanju na dan 31. 12. 2016, so se v primerjavi s stanjem na
dan 31. 12. 2015 povečale za 304.805,00 €.
Glavni vzrok tega povečanja je povečanje terjatev do ZZZS-ja in odprte terjatve do
Zdravstvenega doma Celje zaradi usklajevanja podatkov za UCC.
Struktura terjatev do ZZZS-ja na dan 31. 12. 2016 je naslednja:
- odprt je poračun za obdobje VII-XII/2016 v višini 2.247.813,52 €.
V celotno višino terjatev do ZZZS-ja so poleg zgoraj navedene 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 vrednosti 536.504,30 €,
- storitve MR in CT v vrednosti 197.802,05 €,
- draga zdravila v vrednosti 489.751,36 €
- sekundariji in pripravniki v vrednosti 199.591,03 €,
- konvencije v vrednosti 58.068,94 €,
- ostale terjatve v vrednosti 62.724,75 €.
Valutni rok plačila teh terjatev je v letu 2017.
V višino terjatev do ZZZS-ja 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 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. 2016 nimamo izkazanih.
v €, brez centov
konto
150
151
152
155
15

Naziv konta

2015

Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje
Kratkoročno dana posojila
Kratkoročno dani depoziti
Druge kratkoročne finančne naložbe
SKUPAJ

2016
0
0
0
0
0

Indeks
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)
Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31. 12. 2016 nimamo izkazanih.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2016 znašajo 196.515 € in so naslednje
v €, brez centov
konto
170
174
175

Naziv konta
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij
Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost
Ostale kratkoročne terjatve

2015

2016

157.318
2.273
14.902

185.619
2.363
13.741

Indeks
117,99
103,96
92,21
122
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Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev
SKUPAJ

0
174.493

5.208
196.515

112,62

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

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2016 znašajo 68.353 € in so naslednje:
v €, brez centov
konto
190
191
192
199
19

Naziv konta

2015

2016

59.687
0
250
0
59.937

Kratkoročno odloženi odhodki
Prehodno nezaračunani prihodki
Vrednotnice
Druge aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ

Indeks

68.103
0
250
0
68.353

114,10
0
100
0
114,04

Na dan 31. 12. 2016 predstavljajo kratkoročno odloženi odhodki predvsem račune za
naročnino strokovne literature za leto 2017 ter vnaprej plačane kotizacije za strokovno
izpopolnjevanje, ki se bo izvajalo v letu 2017, zato so ti zneski razmejeni.
C) ZALOGE
Stanje zalog materiala na dan 31. 12. 2016 znaša 2.273.714 € in so naslednje:
- zaloge zdravil in materiala za medicinsko oskrbo v višini 2.185.781 €,
- zaloge živil, pisarniškega, tehničnega in ostalega materiala v višini 87.933 €.
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 in drobnega inventarja na dan 31. 12. 2016 znaša 791 €.
Struktura zalog po kontih je naslednja:
v €, brez centov
konto
30
31
32
34 36
37

Naziv konta
Obračun nabave materiala
Zaloge materiala
Zaloge drobnega inventarja in embalaže
Proizvodi-obračun nabave blaga
- zaloge blaga
Druge zaloge, namenjene prodaji

2015

2016

0
2.077.034
29

0
2.273.714
791

Indeks
0
109,47
2.727,59

0

0

0

0

Zaloge materiala v tehničnih skladiščih in skladišču živil so vrednotene po povprečnih nabavnih
cenah, poraba zdravil in sanitetnega potrošnega materiala je vrednotena po metodi FIFO ob
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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 na dan 31. 12. 2016 znaša 26.295 €
in se nanaša na naslednje prejete predujme:
v €, brez centov
Zap.št

Plačnik predujmavarščine

1.

Pacienti

2.

Podjetja

3.

Podjetja

Namen

Znesek

Preplačila 131 kupcev – pacientov, ki so svoje storitve
poravnali v višjem znesku kot so bile zaračunane (v
obdobju zadnjih 5 let).
Preplačila 2 kupcev – podjetij, ki so svoje storitve
poravnali v višjem znesku kot so bile zaračunane.
Plačila 3 kupcev – podjetij, ki so nakazali finančni
depozit kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Skupaj

21.230
17
5.048
26.295

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. 2016 izhaja iz več let.
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2016 znašajo 5.058.550 € in se nanašajo
na:
obveznost za izplačilo plač za mesec december 2016 ter še neizplačana sredstva
za mentorstvo v višini 4.276.628 €. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti
poravnana 10.1. 2017 in 23. 1. 2017, razen sredstev za mentorstvo.
obveznost za opravljene presežne ure zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 2016,
ki še niso bile izplačane, ter del nekoriščenega letnega dopusta 2016 v višini
781.922 €. Obveznost do zaposlenih še ni bila poravnana.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znašajo 4.161.085 €. V primerjavi
s stanjem na dan 31. 12. 2015 so se obveznosti povečale za 1.263.669 €.
V strukturi obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za obratna in osnovna sredstva.
Struktura obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva
Obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva
SKUPAJ

2015
321.895
2.575.521
2.897.416

2016
577.337
3.583.748
4.161.085

Razlika
255.442
1.008.227
1.263.669

Po stanju na dan 31. 12. 2016 je imela Splošna bolnišnica Celje za 255.442 € več obveznosti
iz naslova nakupa osnovnih sredstev in 1.008.227 € več obveznosti iz naslova obveznosti do
dobaviteljev za obratna sredstva.
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V letu 2016 smo v prvi polovici leta obveznosti do dobaviteljev poravnavali v glavnem v
valutnem roku, v drugi polovici leta pa smo zaradi likvidnostnih težav v posameznih obdobjih
zamujali s plačilom obveznosti do 20 dni .
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2016 znašajo 982.186 € in se
nanašajo na naslednje obveznosti:
v €, brez centov
konto

Naziv konta

2015

230
231

Kratkoročne obveznosti za dajatve
Obveznosti za DDV
Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in
drugih plačilnih instrumentov
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Obvez. na podlagi odtegljajev od prejemkov
zaposlenih
SKUPAJ

233
234
235
23

2016

Indeks

776.908
81.151

814.276
57.917

104,81
71,37

0

0

0

108.480

109.993

101,40

0

0

0

966.539

982.186

101,62

Med največjimi kratkoročnimi obveznostmi za dajatve so izkazane naslednje obveznosti:
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 417.479 €,
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 307.933 €.
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016
znašajo 1.827.769 € in se nanašajo na naslednje obveznosti:
konto Naziv konta

24
0
24
1
24
2
24
3
24
4

24

Kratkoročne obveznosti do MZ-ja
Kratkoročne obveznosti do proračunov občin
Kratkor. obvez. do posrednih uporabnikov proračuna
države
Kratkor. obvez. do posrednih uporabnikov proračunov
občin
Kratkoročne obveznosti do ZZZS-ja in ZPIZ-a
- ZZZS
- ZPIZ
SKUPAJ

v €, brez centov
2016
Indeks

2015
1.031.227

815.413

79,08

0

0

0

663.733

613.312

92,41

21.372

399.044

1.867,14

0

0

0

0
0
1.716.332

0
0
1.827.769

0
0
106,50

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države predstavljajo predvsem
obveznosti do
- Ministrstva za zdravje (811.851 €),
- Zdravstvenega doma Celje (392.400 €),
- Nacionalnega laboratorija za zdravje (329.224 €),
- UKC Ljubljana (68.317 €)
- Medicinske fakultete Ljubljana (62.245 €)
- Zavoda RS za transfuzijsko medicino (61.489 €),
- ZZZS-ja (45.438 €).
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Po stanju na dan 31. 12. 2016 smo imeli v poslovnih knjigah izkazane zapadle neplačane
obveznosti do Ministrstva za zdravje v višini 811.850,89 € iz naslova združevanja amortizacije.
Iz zgoraj navedenega izhaja, da so se odprte kratkoročne obveznosti do posrednih
uporabnikov proračuna države povečale, predvsem zaradi prejetih računov od Zdravstvenega
doma Celje za opravljeno delo v UCC in za odkup reševalnih vozil.
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)
Kratkoročne obveznosti do financerjev znašajo 487.500 €.
Obveznosti, izkazane v tej skupini, predstavljajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov
dolgoročnih posojil (prenesene iz skupine kontov 96).
Bolnišnica nima najetih kratkoročnih posojil.
Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2016 po kreditodajalcih in namenih je naslednje:
v €, brez centov

Zap. št. Kreditodajalec
1.

Namen
Pokrivanje finančne
Deželna banka Slovenije d.d. konstrukcije energetske
sanacije

Znesek
487.500

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 z enoletnim moratorijem
odplačevanja kredita. V letu 2017 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 najeti kredit, naveden v zgornji skupini
kontov, in znašajo 4.756 €. Gre za dva mesečna obroka obresti, ki zapadeta v plačilo 2. 1.
2017 in 2. 2. 2017.
v €, brez centov

Zap. št. Kreditodajalec
1.

Namen
Obresti iz kredita za pokrivanje
Deželna banka Slovenije d.d. finančne konstrukcije
energetske sanacije

Znesek
4.756

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
na dan 31. 12. 2016 znaša 97.031 €;
- sredstva v višini 314 € ostalih sredstev.
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Na kontih podskupine 291 - kratkoročno odloženi prihodki
Na kontih podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki izkazujemo:
zaračunana sredstva za specializacije za mesec januar 2017 v višini 222.258 €; ta
znesek bo v letu 2017 prenesen med prihodke;
prejeta donacijska sredstva za izpopolnjevanje v višini 4.310 €, ki bodo porabljena v
letu 2017;
akontacijo prejetih sredstva iz izpopolnjevanje specializantov, ki jih bodo koristili v letu
2017 v višini 15.196 €.
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite
Na kontih podskupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2015
sprememba v letu 2016
stanje na dan 31. 12. 2016

v €, brez centov
Znesek
0
0
0

Stanj na kontih dolgoročnih 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
stanje na dan 31. 12. 2015
povečanje sredstev v letu 2016 – zbrane donacije
zmanjšanje sredstev v letu 2016 – obračunana amortizacija donacije
zmanjšanje sredstev v letu 2016 – sedanja vrednost izločenih sred. – donacije
zmanjšanje sredstev v letu 2016 – obračunana amortizacija opreme iz sredstev
po ZZRZI
stanje na dan 31. 12. 2016

v €, brez centov
Znesek
870.863
+105.087
147.806
-545
-10.376
817.223

Del donacij v znesku 535.214 € se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva,
del donacij v znesku 230.365 € je namenjen za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.
Višina sredstev, namenjenih za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev, kupljenih na
podlagi ZZRZI, znaša 51.644 €.
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Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije
Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej
vračunanih odhodkov
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2015
sprememba v letu 2016
stanje na dan 31. 12. 2016

v €, brez centov
Znesek
0
0
0

Stanj na kontih dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov ne
izkazujemo.
Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2015
sprememba v letu 2016
stanje na dan 31. 12. 2016

v €, brez centov
Znesek
0
0
0

Stanj na kontih druge dolgoročne rezervacije ne izkazujemo.
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2015
sprememba v letu 2016
stanje na dan 31. 12. 2016

v €, brez centov
Znesek
731.250
-487.500
243.750

V poslovnih knjigah izkazujemo po stanju na dan 31. 12. 2016 obveznosti iz naslova
dolgoročnega kredita v višini 243.750 €. Kredit je bolnišnica najela v letu 2013 v višini
1.950.000 € za zapiranje finančne konstrukcije projekta »Energetska sanacija«, ki je
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. 7. 2014,
zapadlost zadnjega (48. obroka) pa je 30. 6. 2018. V letu 2014 je bolnišnica tako pričela
odplačevanje glavnice in to šestih obrokov po 40.625,00 €, kar znaša skupaj 243.750,00 €. V
letih 2015 in 2016 je odplačala 12 obrokov na leto, kar letno znaša 487.500 €. V letu 2017 bo
odplačala naslednjih 12 obrokov, kar znaša 487.500 €. V bilanci stanja tako izkazujemo na
kontih skupine 96 (Dolgoročne finančne obveznosti) znesek 243.750 €, saj je 487.500,00 €
glede na ročnost plačil, prikazano 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
stanje na dan 31. 12. 2015
sprememba v letu 2016
stanje na dan 31. 12. 2016

v €, brez centov
Znesek
0
0
0
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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 na dan 31.
12. 2016 znaša 52.324.389 €.
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:
STANJE OZ. SPREMEMBA
Stanje na dan 31.12. 2015
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden
nakup osnovnih sredstev
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do
virov sredstev (konto 4629)
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do
virov sredstev - EU sredstva (85 % + 15 %) za energetsko sanacijo (konto
4629)
- znesek združene amortizacije po ZIJZ (Ur. list RS, št. 19/94, 28/00, 111/01,
76/08)
Stanje na dan 31. 12. 2016

v €, brez centov
Znesek
51.992.146
2.123.415
0
0
0
0
-653.903
-273.235
-864.034
52.324.389

V letu 2016 je Splošna bolnišnica Celje prejela sredstva v upravljanje od ustanovitelja na
podlagi
- aneksov k naslednji pogodbi o predaji stvarnega premoženja v upravljanje za objekt
Urgentni center Celje v višini 1.205.936 €
- sredstva za teleradiološko omrežje PACS v višini 927.163 €
- uskladitev stanja v višini – 9.684 €.
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
Sedanja vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
Neporabljena sredstva amortizacije
Skupaj sredstva

Vrednost v €
51.289.155
2.903.679
54.219.834

Viri sredstev
Obveznosti za neopredmetena sred. in opredmetena osnovna sredstva – kto
980
Del donacij, ki se nanaša na že pridobljena osnovna sredstva
Del sredstev po ZZRZI, ki se nanaša na že pridobljena osnovna sredstva
Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva – del kto 220

Vrednost v €
52.324.389
535.214
51.644
577.337
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Obveznosti do financerjev (kredit) za osnovna sredstva (kto 25 + kto 96)
Skupaj viri za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

731.250
54.219.834

Konti podskupine 981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
v €, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
Stanje na dan 31. 12. 2015
sprememba v letu 2016
Stanje na dan 31. 12. 2016

Znesek
4.093
0
4.093

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 4.093 €. V primerjavi z letom 2015 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. 2016 bolnišnica nima izkazanega stanja na kontih skupine 985 –
presežek prihodkov nad odhodki.
Konti podskupine 986 – presežek odhodkov nad prihodki
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2015
+ presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)
stanje na dan 31. 12. 2016

v €, brez centov
ZNESEK
3.510.492
1.710.613
5.221.105

Bolnišnica ima izkazan kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.221.104,54
€. Izkazan znesek izhaja iz naslednjih postavk:
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 €,
poslovno leto 2016 v višini 1.710.612,52 €.

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 €;
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- 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 in
obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13). 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
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 22.830.754 € in sicer:
-

-

-

-

-

s strani ZZZS nepriznanih in neplačanih opravljenih medicinskih storitev v vrednosti
20.289.787,02 €. To je kumulativni podatek za obdobje 2000-2016 (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 € za leto 2016 je vrednost
849.525,00 €)
znesek tujih osnovnih sredstev v višini 511.692 €. 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
226 namenov v višini 1.853.748,01 € (162 menic v višini 734.812,14 € in 67 garancij
višini 1.118.935,87 €)
po stanju 31.12.2016 je bolnišnica imela 1 veljavno izdano bančno garancijo v
vrednosti 4.383,59 €, 6 bianco menic v vrednosti 4.383,59 €.
Na dan 31.12.2016 Splošna bolnišnica Celje nastopa kot tožena stranka v 24 zadevah:
V 18 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 6 primerih pa gre za gospodarske postopke (2 primera s strani ZZZS in 1 primer s
strani Mollier 4 primeri Razvojna agencija savinjske regije) .
ZZZS je bolnišnici na podlagi ugotovitev v nadzorih za robotsko kirurgijo zaračunal
pogodbene kazni. Na dan 31.12.2016 ima bolnišnica v izvebilančni evidenci še vedno
evidentiranih 136 prejetih računov, katerih vrednost posameznega računa znaša
1.200,00 € v skupni vrednosti 163.200 €. Bolnišnica ugovarja tem kaznim zato so
predmet sodnega postopka.
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G) VPLIV REDNEGA LETNEGA POPISA NA POSTAVKE BILANCE STANJA
Za izvedbo rednega letnega popisa je direktor zavoda dne 19.09.2016 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 določene tudi popisne komisije in terminski
plan količinskih popisov. Imenovanih je bilo 54 popisnih komisij (41 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 popisnih 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 2016 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 zalog lekarniškega materiala, v mesecu decembru pa se je vršil
popis drobnega inventarja v uporabi in popis zalog skladišč nabavne službe, ter zalog na
oddelkih, popis ostalih sredstev (denar, terjatve in obveznosti, stanovanjska sredstva) se je
vršil v januarju in februarju 2017, ko so bili knjiženi vsi poslovni dogodki, ki so se nanašali na
leto 2016.
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.
1.a

1.b
2.
2.a
2.b
2.c
2.d
3.
3.a
3.b

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstev v uporabi, ki se
vodijo posamično
Ugotovljeni manjko 105 kom osnovnih sredstev v uporabi, ki se vodijo
posamično, se izloči iz evidence opredmetenih osnovnih sredstev na
64.588,33
dan 31.12.2016 po nabavni vrednosti višini
Znesek sedanje vrednosti ugotovljenih manjkov osnovnih sred. v
184,92
uporabi
Drobni inventar v uporabi, ki se vodi skupinsko
Ugotovljen manjko drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v
95.878,52
kontnem razredu 0 se izloči iz evidence v višini
Ugotovljen manjko drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v
34.124,15
kontnem razredu 3 se izloči iz evidence v višini
Ugotovljen višek drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v
106.384,2
kontnem razredu 0 se evidentira v poslovne knjige v višini
1
Ugotovljen višek drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v
3.959,58
kontnem razredu 3 se evidentira v poslovne knjige v višini
Zaloge materiala v skladišču Lekarne
V breme stroškov tekočega poslovanja se iz zaloge materiala skladišča
22.611,24
Lekarne knjiži material zaradi poteka roka uporabnosti v vrednosti
V breme stroškov tekočega poslovanja se iz zaloge materiala skladišča
780,66
Lekarne knjiži material zaradi ugotovljenega kala med letom v vrednosti
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3.c

4.
4.a
4.b
5.
5.a

5.b

5.c

6.
6.a

6.b

6.c

6.d

6.e

7.
7.a
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Znesek v €

Zaloge materiala skladišča Lekarne se v breme stroškov tekočega
poslovanja zmanjšajo za vrednost ugotovljenega skupnega manka v
383,09
višini
Zaloge materiala v skladišču Nabavne službe - živila
V breme stroškov tekočega poslovanja se zaradi ugotovljenega manka
55,91
iz zaloge živil knjiži živilo v vrednosti
V dobro stroškov tekočega poslovanja se zaradi ugotovljenega viška iz
30,72
zaloge živil knjiži živilo v vrednosti
Zaloge materiala v skladišču Nabavne službe - tehnični material, ostali material
in DI
V breme stroškov tekočega poslovanja se zaradi ugotovljenega manka
iz zaloge materiala za popravila in vzdrževanje ter pisarniškega
21,80
materiala knjiži material v vrednosti
V dobro stroškov tekočega poslovanja se zaradi ugotovljenga viška iz
zaloge materiala za popravila in vzdrževanje ter pisarniškega materiala
10,43
knjiži material v vrednosti
V breme stroškov tekočega poslovanja se iz zaloge materiala za
popravila in vzdrževanje ter pisarniškega materiala knjiži material zaradi
2.372,42
zastarelosti v vrednosti
Popis zalog materiala na petih oddelkih
Material iz skupine »osteosintezni material« v Operacijskem bloku:
Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan
404.650,0
31.12.2015 in 31.12.2016 se korigirajo že vračunani stroški tega
6
materiala in se vzpostavi stanje zalog na dan 31.12.2016 v višini
Kri in krvni derivati ter diagnostični in ostali material v Transfuzijskem
centru:
154.584,7
Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan
4
31.12.2015 in 31.12.2016 se korigirajo že vračunani stroški tega
materiala in se vzpostavi stanje zalog na dan 31.12.2016 v višini
Material iz skupine »rentgen« na Kardiološkem oddelku – Odsek za
invazivno kardiologijo:
155.026,9
Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan
6
31.12.2015 in 31.12.2016 se korigirajo že vračunani stroški tega
materiala in se vzpostavi stanje zalog na dan 31.12.2016 v višini
Material iz skupine »rentgen« na Radiološkem oddelku – Žilna
diagnostika in interventna radiologija:
Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan
86.432,60
31.12.2015 in 31.12.2016 se korigirajo že vračunani stroški tega
materiala in se vzpostavi stanje zalog na dan 31.12.2016 v višini
Material za robotsko kirurgijo – Urološki oddelek:
Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan
203.155,8
31.12.2015 in 31.12.2016 se korigirajo že vračunani stroški tega
7
materiala in se vzpostavi stanje zalog na dan 31.12.2016 v višini
Terjatve in obveznosti
Iz knjigovod. evidenc izknjižijo terjatve, ki so predmet zastaranja v višini
43.508,99
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Predlogi popisnih komisij po vrstah sredstev
7.b

Iz knjigovodskih evidenc izknjižijo obvez. za prejete predujme –
preplačila kupcev in obveznosti do dobav. v dobro tekočega poslovanja
v višini

Znesek v €
2.374,53
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POJASNILA K POSTAVKAM
DOLOČENIH UPORABNIKOV

IZKAZA

PRIHODKOV

IN

ODHODKOV

Postavke prihodkov in odhodkov so izkazane v prilogi – Obrazec 2: Izkaz prihodkov in
odhodkov 2016. Obrazložitve posameznih postavk iz Obrazca 2 podajamo na osnovi lastnih
tabel v nadaljevanju.
Tabela 55: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2016, primerjava s Finančnim načrtom 2016 in
realizacijo 2015
Elementi bilance
uspeha
A) PRIHODKI
SKUPAJ
I. PRIHODKI IZ
POSLOVNE
DEJAVNOSTI
a) PRIH. IZ
OPRAVLJANJA
JAVNE SLUŽBE
- Prihodki iz
programa ZZZS
- Drugi prihodki
b) PRIHODKI IZ
TRŽNE DEJAVNOSTI
II. PRIHODKI IZ
FINANCIRANJA
III. DRUGI PRIHODKI

Realizacija
2015

Finančni
načrt 2016

Realizacija
2016

Str.
real.
16

93.001.465

97.160.550

98.187.667

92.879.088

96.944.000

89.254.614

Ind.
R16/
R15

Ind.
R16/
FN16

Razlika
R16-R15

Razlika
R16-FN16

100,0 105,6

101,1

5.186.201

1.027.117

97.910.837

99,72 105,4

101,0

5.031.749

966.837

93.535.670

94.244.674

95,98 105,6

100,8

4.990.060

709.004

84.171.492

88.526.000

89.138.276

90,78 105,9

100,7

4.966.784

612.276

5.083.122

5.009.670

5.106.398

5,20 100,5

101,9

23.276

96.728

3.624.475

3.408.330

3.666.163

3,73 101,2

107,6

41.689

257.833

15.211

15.050

14.173

0,01

93,2

94,2

-1.039

-877

32.642

20.500

34.566

0,04 105,9

168,6

1.924

14.066

IV. PREVREDNOT.
POSL.PRIHODKI
B) ODHODKI
SKUPAJ
I. STROŠKI IZPLAČIL
ZAPOSLENIM

74.524

181.000

228.091

0,23 306,1

126,0

153.567

47.091

92.098.716

97.160.550

99.898.280

100,0 108,5

102,8

7.799.563

2.737.730

50.529.885

54.875.590

55.099.401

55,16 109,0

100,4

4.569.516

223.811

a) Plače zaposlenih

39.960.172

43.031.930

43.113.417

43,16 107,9

100,2

3.153.245

81.487

b) Dajatve na plače

6.406.232

6.885.100

6.985.473

6,99 109,0

101,5

579.241

100.373

c) Drugi stroški dela

4.163.481

4.958.560

5.000.511

5,01 120,1

100,8

837.030

41.951

II. STR. MATERIALA

26.213.325

26.594.550

28.574.290

28,60 109,0

107,4

2.360.965

1.979.740

20.745.923

20.915.000

22.789.755

22,81 109,9

109,0

2.043.832

1.874.755

5.467.402

5.679.550

5.784.535

5,79 105,8

101,8

317.133

104.985

10.504.166

10.819.010

11.074.523

11,09 105,4

102,4

570.357

255.513

a) Zdravstvene storitve

4.210.678

4.323.890

4.560.910

4,57 108,3

105,5

350.232

237.020

b) Nezdravstvene stor.

6.293.488

6.495.120

6.513.613

6,52 103,5

100,3

220.125

18.493

IV. AMORTIZACIJA

4.180.627

4.400.000

4.668.491

4,67 111,7

106,1

487.864

268.491

V. DRUGI STROŠKI

177.897

182.900

175.282

0,18

98,5

95,8

-2.616

-7.618

VI. ODHODKI IZ
FINANCIRANJA

98.183

45.000

44.620

0,04

45,4

99,2

-53.563

-380

VII. DRUGI ODHODKI

86.635

72.000

59.637

0,06

68,8

82,8

-26.999

-12.363

307.998

171.500

202.036

0,20

65,6

117,8

-105.961

30.536

902.749

0

-1.710.613

a) Porabljena zdravila
in zdravstveni material
b) Porabljen
nezdravstveni material
III.STR. STORITEV

VIII. PREVREDNOT.
POSL.ODHODKI
C) RAZLIKA MED
PRIHODKI IN
ODHODKI
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Iz podatkov je razvidno, da v letu 2016 višina realiziranih odhodkov presega višino realiziranih
prihodkov za 1.710.613 €, kar predstavlja izgubo v višini 1,74 % celotnega prihodka.
Ob pregledu bilančnih podatkov ugotavljamo, da so se v letu 2016 v primerjavi s preteklim
letom 2015 povečali tako prihodki kot odhodki. Pri tem je bila rast odhodkov višja od rasti
prihodkov. Izkazani prihodki so v letu 2016 večji za 5,5 %, izkazani odhodki pa za 8,5 % v
primerjavi z letom 2015. Ob primerjavi s Finančnim načrtom 2016 je skupna višina realiziranih
prihodkov višja za 1,1 % od načrtovanih, skupna višina odhodkov pa za 2,8 % od načrtovnih.
Navedeno neugodno razmerje prihodkov in odhodkov povzroča izkazani negativni poslovni
izid v letu 2016.
2.1. ANALIZA PRIHODKOV
Tabela 56: Doseženi prihodki v letu 2016 in 2015 ter primerjava s planiranimi 2016 v €
PRIHODKI
a) iz obveznega
zavarovanja (s
specializacijami)
b) iz dodatnega
prost.zavarovanja
(komercialne
zavarovalnice,ZZZS)
c) iz doplačil do
polne cene
zdravstvenih storitev,
od nadstandardnih
storitev, od
samoplačnikov, od
ostalih plačnikov in
od konvencij
d) drugi prihodki od
prodaje proizvodov
in storitev
e) finančni prihodki
f) prihodki od prodaje
blaga in materiala
SKUPAJ PRIHODKI

Ind.
R16/
R15

Ind.
R16/
FN16

Razlika
R16-R15

81.044.450 81.722.352 83,23

106,0

100,8

4.630.103

677.902

10.546.690 10.421.401 10,61

101,2

98,8

127.348

-125.289

Realizacija
2015

Finančni
načrt 2016

77.092.249

10.294.054

Realizacija
2016

Strukt
real.
2016

Razlika
R16-FN16

866.332

819.560

995.181

1,01

114,9

121,4

128.850

175.621

4.502.776

4.410.300

4.645.794

4,73

103,2

105,3

143.018

235.494

15.211

15.050

14.173

0,01

93,2

94,2

-1.039

-877

230.843

324.500

388.766

0,40

168,4

119,8

157.922

64.266

97.160.550 98.187.667 100,0

105,6

101,1

5.186.201

1.027.117

93.001.465

Celotni prihodki, doseženi v letu 2016, so znašali 98.187.667 € in so bili za 5,6 % višji od
doseženih v letu 2014 in za 1,1 % višji od načrtovanih.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,72 %, prihodki od financiranja 0,01 %, drugi (izredni)
prihodki 0,04 % in prevrednotovalni prihodki 0,23 % glede na celotne prihodke za leto 2016.
Finančni prihodki so znašali 14.173 € in predstavljajo 0,02-odstotni delež v celotnih prihodkih.
Prejeli smo jih iz naslova zamudnih obresti, zaračunanih kupcem za prepozna plačila (13.624
€), znesek 549 € pa predstavljajo pozitivne tečajne razlike. V primerjavi z letom 2015 je skupna
višina prihodkov iz financiranja nižja za 1.038 € - zaračunano je bilo manj zamudnih obresti
kupcem.
Po stanju na dan 31. 12. 2016 znašajo neplačani prihodki poslovnega leta 2016 v skupni
vrednosti 5.476.478 €.
Tabela 57: Struktura po vrstah terjatev na dan 31. 12. 2016
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Vrednost terjatve
v € z ddv

Konto
120 - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Vrednost terjatve v €
brez ddv –
znesek prihodka

1.195.683,22

1.166.997,63

93.279,52

93.278,91

8.195,26

8.174,05

1.164,07

1.147,37

308.101,01

295.430,73

140.183,05

139.572,90

144 - Kratkoročne terjatve do ZZZS-ja in ZPIZ-a

3.792.750,95

3.771.876,74

SKUPAJ

5.539.357,08

5.476.478,33

121 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih
uporabnikov proračuna države
141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih
uporabnikov proračuna občine
142 - Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov
proračuna države
143 - Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov
proračuna občine

V celotnem prihodku neplačani prihodki leta 2016 predstavljajo 5,69 %. Kot je razvidno iz
tabele, predstavlja največji delež neplačan prihodek s strani ZZZS-ja, nato prihodek, prejet s
strani prostovoljnih zavarovalnic ter Bolnišnice Topolšica in Zdravstvenega doma Celje.
Med prevrednotovalnimi prihodki (Tabela 58) se v letu 2016 izkazuje višja realizacija od
načrtovane. Vzrok za razhajanje je zlasti zaradi nakazila Bolnišnice Topolšica na osnovi
izvršbe v višini 177.406,49 €. 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 njihovih prejemnikov
in tudi v primerih, ko plačniki svojih obveznosti niso poravnali v 60 dneh od zapadlosti računa.
V letu 2016 je bil del teh računov plačan, kar predstavlja prevrednotovalne prihodke leta 2016.
Pet poslovnih partnerjev je v letu 2016 plačalo skupni znesek terjatev, večji kot 1.000,00 €, za
katere so nastali prevrednotovalni prihodki v višini 12.157,11 €. Gre predvsem za plačila s
strani podjetja Supat d.o.o., nekaterih pogrebnih služb, Splošne bolnišnice Jesenice ter ostalih
partnerjev (tudi na podlagi izvršb). Posamično je 303 kupcev plačalo manj kot 1.000,00 €, iz
česar so nastali prevrednotovalni prihodki v višini 21.108,29 €, 15.209,46 € prevrednotovalnih
prihodkov pa je nastalo zaradi izstavljenih dobropisov za dvomljive terjatve.
Strukturo in dosežene prihodke po posameznih vrstah prihodkov v nadaljevanju razčlenjujemo
in podajamo obrazložitve.
Tabela 58: Realizacija posameznih vrst prihodkov v obdobju 1-12 2016 v primerjavi z
realizacijo 1-12 2015 in Finančnim načrtom 2016 v €
Elementi bilance uspeha
PRIHODKI SKUPAJ
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE
DEJAVNOSTI
a) PRIH. IZ OPRAVLJANJA
JAVNE SLUŽBE
1. Prihodki iz programa
ZZZS
2. Drugi prihodki
b) Prihodki iz tržne dejavnosti
II. Prihodki iz financiranja

Realizacija
2015

Finančni Realizacija
načrt 2016
2016

Indeks Indeks
Razlika
R16/
R16/
R16-R15
R15
FN16

Razlika
R16FN16

93.001.465 97.160.550 98.187.667

105,6

101,1 5.186.201 1.027.117

92.879.088 96.944.000 97.910.837

105,4

101,0 5.031.749

966.837

89.254.614 93.535.670 94.244.674

105,6

100,8 4.990.060

709.004

84.171.492 88.526.000 89.138.276

105,9

100,7 4.966.784

612.276

5.083.122

5.009.670

5.106.398

100,5

101,9

23.276

96.728

3.624.475

3.408.330

3.666.163

101,2

107,6

41.689

257.833

15.211

15.050

14.173

93,2

94,2

-1.039

-877
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Realizacija
2015

Finančni Realizacija
načrt 2016
2016

Indeks Indeks
Razlika
R16/
R16/
R16-R15
R15
FN16

Razlika
R16FN16

III. DRUGI PRIHODKI

32.642

20.500

34.566

105,9

168,6

1.924

14.066

IV. PREVREDNOTOVALNI
POSL.PRIHODKI

74.524

181.000

228.091

306,1

126,0

153.567

47.091

Prihodki iz opravljanja javne službe – Prihodki iz programa za ZZZS
Večinski delež prihodkov predstavljajo prihodki iz programa za ZZZS, ki v letu 2015 zavzemajo
90,78 % celotnih prihodkov.
Tabela 59: Realizacija prihodkov iz programa za ZZZS v obdobju 1-12 2016 v primerjavi z
realizacijo 1-12 2015 in Finančnim načrtom 2016 v €
Elementi bilance uspeha
1. Prihodki iz programa
ZZZS
- Obvezno zdravstveno
zavarovanje
- Prostovoljno
zdr.zavarovanje in
doplačila
- Draga zdravila - lista A
in B (ozz+pzz)

Realizacija
2015

Finančni
načrt 2016

Realizacija
2016

Ind.
R16/
R15

Ind.
R16/
FN16

Razlika
R16-R15

Razlika
R16FN16

84.171.492

88.526.000

89.138.276

105,9

100,7

4.966.784

612.276

70.326.262

74.408.320

74.665.405

106,2

100,3

4.339.143

257.085

9.949.900

10.197.680

10.057.661

101,1

98,6

107.761

-140.019

3.895.330

3.920.000

4.415.210

113,3

112,6

519.880

495.210

Prihodki iz programa za ZZZS so v obdobju 1–12 2016 presegli s Finančnim načrtom 2016
načrtovano vrednost za 0,7 % oz. za 612.276 €. Večinski delež navedenega preseganja
prihodkov iz programa ZZZS izhaja iz prihodkov za draga zdravila (lista A in B). Gre za plačilo
dragih zdravil oz. refundacijo v celotni višini porabljene vrednosti. Preseganje dragih zdravil
ima nevtralen učinek na poslovni rezultat, saj gre za pokritje nastalega stroška.
Preseganje načrtovanega prihodka ZZZS v višini 117.066 € pa izhaja iz opravljenih
zdravstvenih storitev, katerih realizacija je izkazana v Poglavju 4 Poslovnega poročila. Kljub
nedoseganju določenih pogodbenih programov ZZZS in s tem nerealiziranega prihodka na
teh segmentih (spec.amb.dejavnost, neakutna obravnava…) pa je plačilo določenih
programov nad planirano vrednostjo (MR program, VEGF program…) ter celotno plačilo
realiziranega programa akutne obravnave v končnem obračunu 2016 vplivalo na to, da so bili
načrtovani prihodki iz opravljanja zdravstvenih storitev do ZZZS v celoti doseženi in tudi
preseženi v izkazani višini 117.066 €.
Drugi prihodki iz opravljanja javne službe
Tabela 60: Realizacija drugih prihodkov iz javne službe v obdobju 1-12 2016 v primerjavi z
realizacijo 1-12 2015 in Finančnim načrtom 2016 v €
Postavka prihodkov

Realizacija
2015

Finančni
načrt
2016

Realizacija Indeks
2016
R16/R15

Indeks
Razlika
R16/
R16-R15
FN16

Razlika
R16FN16

2. Drugi prihodki iz javne
službe

5.083.122 5.009.670

5.106.398

100,5

101,9

23.276

96.728

- Refundacije specializacij

3.294.765 3.147.400

3.132.708

95,1

99,5

-162.057

-14.692

- Refundacije pripravništev

583.622

702.530

727.322

124,6

103,5

143.701

24.792

- Ostali prih.iz zdravstvenih
stor.javne službe

855.029

827.000

906.455

106,0

109,6

51.426

79.455
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Realizacija
2015

Postavka prihodkov
- Ostali prihodki iz opravljanja
javne službe

349.707

Finančni
načrt
2016
332.740

Realizacija Indeks
2016
R16/R15
339.912

97,2

Indeks
Razlika
R16/
R16-R15
FN16
102,2

-9.794

Razlika
R16FN16
7.172

Skupna realizirana višina drugih prihodkov iz javne službe v letu 2016 dosega in tudi presega
načrtovano višino za 1,9 %. Največje preseganje načrtovanih drugih prihodkov iz javne službe
predstavlja skupina izkazanih ostalih prihodkov iz zdravstvenih storitev javne službe, ki jih
podrobno prikazujemo v Tabeli 61.
Tabela 61: Realizacija ostalih prihodkov iz zdravstvenih storitev javne službe v obdobju 1-12
2016 v primerjavi z realizacijo 1-12 2015 in Finančnim načrtom 2016 v €
Realizacija
2015

Postavka prihodkov
Ostali prih. iz zdravstvenih stor.
javne službe
- storitve za ministrstva, sodišča,
u.e.

855.029 827.000

- konvencije

Indeks
R16/
FN16

906.455

106,0

109,6

17.000

21.373

120,5

125,7

232.059 220.000

248.584

107,1

113,0

50.000

46.905

74,8

93,8

542.551 540.000

589.592

108,7

109,2

17.738

- preskrba s krvjo, krvnimi pripravki
- transplantati

Finančni
Realizacija Indeks
načrt
2016
R16/R15
2016

62.681

Razlika
R16-R15

Razlika
R16FN16

51.426 79.455
3.636

4.373

16.525 28.584
-15.776

-3.095

47.042 49.592

Ostali prihodki iz zdravstvenih storitev javne službe v letu 2016 so glede na načrtovane s
Finančnim načrtom 2016 višji za 9,6 %. Preseganje izkazuje večina postavk, nekoliko nižji od
načrtovanih so le prihodki iz naslova izvajanja transplantacijske dejavnosti. V okviru prihodkov
iz naslova preskrbe s krvjo in krvnih pripravkov je v letu 2016 višja prodaja krvne plazme
Zavodu za transfuzijsko medicino (ZTM) za nadaljnjo predelavo iz naslova sklenjene pogodbe.
Višji prihodek od načrtovanega (za 25 %) na prvi postavki prihodkov iz zgornje tabele (storitve
za ministrstva, sodišča, upravne enote) pa zajema plačilo za storitve odvzema krvi zaradi
testiranja alkoholiziranosti in plačilo opravljenih drugih storitev.
Prihodek iz naslova konvencij izkazuje povečanje na izvenbolnišnični dejavnosti za 30 % glede
na načrtovano vrednost, na bolnišnični pa izkazuje preseganje načrtovane vrednosti za 5 %.
Tabela 62: Realizacija ostalih prihodkov iz opravljanja javne službe v obdobju 1-12 2016 v
primerjavi z realizacijo 1-12 2015 in Finančnim načrtom 2016 v €
Postavka prihodkov

Realizacija Finančni Realizacija
2015
načrt 2016
2016

Ind.
R16/
R15

Indeks
R16/
FN16

Razlika
R16-R15

Razlika
R16FN16

Ostali prih. iz opravljanja javne
službe

349.707

332.740

339.912

97,2

102,2

-9.794

7.172

- donacije

187.897

185.000

199.229

106,0

107,7

11.331

14.229

- sofinanciranja

36.155

88.310

70.116

193,9

79,4

33.961

-18.194

- občasni prihodki iz naslova
kadra-javna dela,eu

77.560

48.330

57.393

74,0

118,8

-20.167

9.063

- ostalo

48.094

11.100

13.174

27,4

118,7

-34.920

2.074

Med skupinami prihodkov iz tabele 62 zavzemajo največji delež pridobljene donacije, kjer
predstavljajo večinoma donacije za strokovno izpopolnjevanje. Glede donacij podajamo
obrazložitev v poglavju 14.1.3. – Izobraževanje…). Višina pridobljenih donacij je bila v letu
2016 višja od realiziranih iz leta 2015 in načrtovanih.
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Prihodki iz sofinanciranja zavzemajo sofinanciranje 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 2015. Sredstva za sofinanciranje znanstvene literature je težko planirati,
saj ne vemo, koliko jih bo ARRS razpisal.
Pri prihodkih iz sofinanciranja iz naslova kadra - javna dela, prihaja do razhajanja od plana
zaradi večjega financiranja s strani občine. Občina je poleg začetnih 5% krila 15% zneska
javnih del, poleg tega pa je sofinancirala znesek regresa za javne delavce.
Prihodki iz naslova tržne dejavnosti
Tabela 63: Realizirani prihodki iz tržne dejavnosti v obdobju 1-12 2016 v primerjavi s Finančnim
načrtom 2016 in realizacijo 1-12 2015 v €
Postavka prihodkov
B. Prihodki tržne dejavnosti
1) Prihodki iz zdravstvenih storitev
tržne dejavnosti
2) Prihodki iz nezdravstvenih
stor.tržne dejavnosti

Realizacija Finančni Realizacija
2015
načrt 2016
2016

Indeks
R16/
R15

Indeks
R16/
FN16

Razlika
R16R15

Razlika
R16FN16

3.624.475

3.408.330

3.666.163

101,2

107,6

41.689

257.833

1.167.405

1.081.800

1.296.121

111,0

119,8 128.716

214.321

2.457.070

2.326.530

2.370.042

96,5

101,9

-87.027

43.512

Iz podatkov je razvidno, da je bila skupna višina realiziranih prihodkov iz tržne dejavnosti v letu
2016 višja od načrtovane za 7,6 %. Višji od načrtovanih so bili tako prihodki iz zdravstvenih
storitev kot tudi iz nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti.
Prihodke iz zdravstvenih storitev, ki so skupaj presegli načrtovane vrednosti s Finančnim
načrtom 2016 za 19,8 %, po posameznih vrstah prikazujemo v Tabeli 64.
Tabela 64: Realizirani prihodki iz zdravstvenih storitev tržne dejavnosti v obdobju 1-12 2016 v
primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in realizacijo 1-12 2015 v €
Postavka prihodkov
1) Prihodki iz zdravstvenih
storitev tržne dejavnosti
- storitve patomorfologije in
citologije
- storitve laboratorijske
diagnostike
- storitve transfuziološke
dejavnosti
- samoplačniki (domači in tuji)
- samoplačniki robotska kirurgija
- refundacije dežurstev
specializantov
- spremstvo pri porodu in
nadstandard
- druge zdravstvene storitve

Realizacija Finančni Realizacija
2015
načrt 2016
2016

Indeks
R16/
R15

Indeks
R16/
FN16

Razlika
R16R15

Razlika
R16FN16

1.167.405

1.081.800

1.296.121

111,0

119,8 128.716

214.321

615.279

580.000

632.911

102,9

109,1

17.632

52.911

192.494

195.000

192.596

100,1

98,8

103

-2.404

72.127

71.000

66.955

92,8

94,3

-5.172

-4.045

137.511

135.500

187.224

136,2

138,2

49.713

51.724

72.000

45.000

72.000

100,0

160,0

0

27.000

39.520

35.000

64.748

163,8

185,0

25.228

29.748

34.315

16.800

19.134

55,8

113,9

-15.182

2.334

4.158

3.500

60.553

1.456,2 1.730,1

56.394

57.053

Višji prihodki od načrtovanih so razvidni na področju samoplačniškega trženja robotske
kirurgije; namesto načrtovanih pet posegov za leto 2016 smo realizirali osem samoplačniških
posegov (isto število kot v letu 2015). Večji prihodek je razviden tudi na postavki
samoplačniških storitev (domači in tuji), kjer se zajemajo tudi doplačila za paciente brez
dopolnilnega zavarovanja. V letu 2016 ugotavljamo večji prihodek iz naslova doplačil
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samoplačniških storitev kakor tudi iz naslova povečanja samoplačniških storitev za paciente
izven Evropske unije (Rusija).
Refundacije dežurstev specializantov zajemajo povračila za delo naših specializantov izven
matične ustanove za dežurstvo v drugih zavodih (UKC Ljubljana, ZD Celje, UKC Maribor,
Zavod za transf.med. Lj...). Glede na povečanje tega dela so ustrezno v letu 2016 tudi višje
refundacije.
V postavko drugih zdravstvenih storitev je vključen izreden prihodek sterilizacije za opravljeno
delo za UKC Maribor v mesecu decembru 2016 višini 12.297,60 € ter izstavljen račun ZD Celje
za povračilo prihodka iz naslova delovanja novega Urgentnega centra v višini 47.145,38 €.
V Tabeli 65 je razvidna realizacija posameznih vrst prihodkov iz nezdravstvenih storitev tržne
dejavnosti.
Tabela 65: Realizirani prihodki iz tržne dejavnosti na področju nezdravstvenih storitev v
obdobju 1–12 2016 v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in realizacijo 1–12 2015 v €
Postavka prihodkov
2) Prihodki iz nezdravstvenih
stor.tržne dejavnosti

Realizacija Finančni Realizacija
2015
načrt 2016
2016

Indeks
R16/
R15

Indeks
R16/
FN16

Razlika
R16R15

Razlika
R16FN16

2.457.070

2.326.530

2.370.042

96,5

101,9

-87.027

43.512

- gostinstvo, prehrana

951.031

952.000

982.217

103,3

103,2

31.185

30.217

- storitve pralnice

265.877

279.000

276.265

103,9

99,0

10.389

-2.735

- prih.iz naslova proizvodnje
električne energije

591.109

523.300

502.166

85,0

96,0

-88.944

-21.134

- najemnine nepremičnin

122.449

123.000

120.334

98,3

97,8

-2.115

-2.666

78.658

71.000

71.808

91,3

101,1

-6.850

808

25.793

25.000

23.145

89,7

92,6

-2.648

-1.855

54.400

73.930

63.428

116,6

85,8

9.028

-10.502

194.709

114.600

114.078

58,6

99,5

-80.631

-522

47.944

60.000

79.122

165,0

131,9

31.178

19.122

75.866

61.000

81.557

107,5

133,7

5.690

20.557

49.233

43.700

55.923

113,6

128,0

6.690

12.223

- praktična usposabljanja,
TPO, strokovni izpiti
- storitve patologije
- nadom.za postavitev
avtomat.za napitke in prigrizke
- klinično preizkušanje zdravil
- parkirnine
- povrnitev administrativnih
stroškov
- ostale nezdravstvene storitve

SB Celje že vrsto let na trgu ponuja tudi storitve pranja perila. Večinski delež na tem področju
predstavlja prihodek iz pranja za SB Jesenice in Psihiatrično bolnišnico Vojnik. Prihodki iz tega
naslova, ki predstavljajo eno izmed večjih vrednosti vseh prihodkov med nezdravstvenimi
storitvami tržne dejavnosti, so doseženi v višini 99 % načrtovanih.
Največje vrednostno odstopanje od načrtovane višine izkazujejo prihodki iz naslova
proizvodnje električne energije ter iz nadomestil za postavitev avtomatov za napitke in
prigrizke.
Prihodki iz naslova proizvodnje električne energije v letu 2016 zajemajo dve vrsti prihodkov:
- prihodki od prodaje električne energije v višini 48.744 €,
- prihodki od pridobljenih obratovalnih podpor v višini 453.422 €.
Trendi količin proizvedene in porabljene električne energije v Splošni bolnišnici Celje v letih
obratovanja SPTE v obdobju 2014-2016 izkazujejo, da se potrebe po porabi električne energije
kljub izvedeni energetski sanacije zaradi povečevanja medicinske dejavnosti še vedno
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povečujejo. Zaradi konstantne proizvedene električne energije iz SPTE skozi opazovano
obdobje se po eni strani posledično povečuje nakup primanjkljaja električne energije, ki jo
pridobimo na trgu na podlagi skupnega javnega razpisa Združenja, po drugi strani pa se
posledično zmanjšuje prodaja viškov električne energije, ki jo prodamo na trgu na podlagi
pridobitve najbolj ugodne ponudbe. Iz finančne perspektive je to za bolnišnico bolj ugodno, saj
je cena prodaje viškov na enoto veliko nižja od cene nakupa primanjkljaja na enoto, delež
proizvedene električne energije SPTE pa je tako glede na vso porabljeno električno energijo v
bolnišnici veliko bolj ugoden. Je pa iz perspektive porabe energetskih virov bolj neugodno
spoznanje, da se potrebe po porabi električne energije v bolnišnici še vedno povečujejo.
V zadnjem obdobju je opaziti, da se cene električne energije in zemeljskega plina na trgu
vztrajno zmanjšujejo. S tem se posledično zmanjšujejo stroški obratovanja SPTE, prav tako
pa se zmanjšuje tudi višina obratovalnih podpor na enoto, cena prodaje viškov električne
energije na enoto in cene nakupa primanjkljaja električne energije na enoto. Iz finančne
perspektive stroškov za energetiko so opisana dejstva v celotnem finančnem razrezu seveda
bolj ugodna za poslovanje bolnišnice.
Zgoraj opisana dejstva se posledično rezultirajo v realizaciji prihodka na področju prodaje
viškov električne energije in pridobivanju obratovalnih podpor. Ker se je zmanjšala količina
viškov prodane električne energije in se je hkrati znižala cena na enoto viškov električne
energije, je posledično prodaja električne energije v letu 2016 precej nižja, kot v letu 2015 (72
%). Kljub enakomerni proizvodnji električne energije iz SPTE pa je tudi pridobitev višine
obratovalnih podpor v letu 2016 nižja kot v letu 2015 (86 %). Delno smo finančno prognozo pri
načrtovanju za leto 2016 ujeli (indeksa 90 % in 97 %), vendar je natančno prognozo pri
načrtovanju stroškov in prihodkov energentov v prihodnosti težko natančno oceniti, saj so
stroški in prihodki odvisni od velikega števila variabilnih neznank, tako od porabe količin
različnih energentov v prihodnosti, kot tudi od enotnih cen različnih energentov na trgu v
prihodnosti. Vsekakor pa je zadevo edino smiselno opazovati skozi prizmo stroškov/prihodkov
električne energije in hkrati stroškov zemeljskega plina skupaj, saj za energent SPTE uporablja
zemeljski plin, slednji stroški pa so glede na predhodno leto precej nižji.
Večje povečanje od načrtovanega (za 31,9 %) je v letu 2016 razvidno na prihodku iz trženja
parkirnin, ki vse od uveljavitve izkazuje trend naraščanja. Višji prihodek od načrtovanega se
izkazuje tudi na postavki »povrnitev administrativnih stroškov«. Slednji prihodki v večinskem
deležu zavzemajo povrnitev administrativnih stroškov s strani prostovoljnih zavarovalnic ter
zaračunavanja razpisne dokumentacije.
2.2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni bilančno izkazani odhodki, realizirani v letu 2016, so v višini 99.898.280 € in so bili za
8,5 % višji od doseženih v letu 2015 ter za 2,8 % višji od načrtovanih.
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,70 %, finančni odhodki 0,04 %, drugi odhodki in
prevrednotovalni odhodki pa 0,26 % glede na celotne odhodke za leto 2016.
Poročilo o realizaciji posameznih vrst odhodkov v obdobju 1–12 2016 v primerjavi z
načrtovanimi iz Finančnega načrta 2016 in realiziranimi iz obdobja 1–12 2015 z obrazložitvami
odstopanj podajamo na osnovi ključnih vrst stroškov iz Tabele 66.
Tabela 66: Realizacija ključnih vrst stroškov v letu 2016 v primerjavi s Finančnim načrtom
2016 in realizacijo 2015
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Elementi bilance
uspeha

Realizacija
2015

Finančni
načrt 2016

Realizacija
2016

ODHODKI SKUPAJ

92.098.716

97.160.550

A STROŠKI DELA

52.445.682

Strukt
real.
2016

Ind.
R16/
R15

Ind.
R16/
FN16

Razlika
R16-R15

Razlika
R16-FN16

99.898.280 100,0 108,5 102,8

7.799.563

2.737.730

57.217.000

57.390.520 57,45 109,4 100,3

4.944.837

173.520

50.529.885

54.875.590

55.099.401 55,16 109,0 100,4

4.569.516

223.811

1.263.668

1.633.710

1.641.537

377.868

7.827

595.071

650.000

595.913

57.058

57.700

53.669

20.745.923

20.915.000

C ŽIVILA

1.137.632

1.150.000

1.152.458

D VZDRŽEVANJE

2.636.877

2.900.000

A1 Izplačilo bto II s
povračili
str.zaposlenim
A2 Stroški ostalih oblik
dela
A3 Strokovna
izobražev. in
izpopolnjevanja
A4 Zdravstveni
pregledi zaposlenih
B ZDRAVSTVENI
MATERIAL IN
MED.PLINI

1,64 129,9 100,5
0,60 100,1

91,7

842

-54.087

0,05

93,0

-3.389

-4.031

22.789.755 22,81 109,9 109,0

2.043.832

1.874.755

1,15 101,3 100,2

14.826

2.458

2.956.657

2,96 112,1 102,0

319.780

56.657

94,1

D1 Material za
vzdrževanje
D2 Storitve
vzdrževanja
E LABORATORIJSKE
STOR. ZUNANJIH

220.607

230.000

286.958

0,29 130,1 124,8

66.351

56.958

2.416.270

2.670.000

2.669.698

2,67 110,5 100,0

253.429

-302

3.293.778

2.950.000

3.158.211

3,16

95,9 107,1

-135.567

208.211

F ENERGIJA, VODA

2.017.865

2.142.900

1.883.465

1,89

93,3

87,9

-134.400

-259.435

G AMORTIZACIJA

4.180.627

4.400.000

4.668.491

4,67 111,7 106,1

487.864

268.491

H VSI DRUGI
ODHODKI

5.640.332

5.485.650

5.898.723

5,90 104,6 107,5

258.391

413.073

H1 Stroški materiala

2.091.298

2.156.650

2.461.654

2,46 117,7 114,1

370.356

305.004

H2 Stroški storitev

2.878.320

2.857.600

2.955.494

2,96 102,7 103,4

77.174

97.894

670.714

471.400

481.575

-189.139

10.175

H3 Ostali stroški

1.2.1.

0,48

71,8 102,2

Stroški blaga, materiala in storitev

Tabela 67: Realizacija stroškov materiala in storitev v letu 2016 v primerjavi z realizacijo 2015
in Finančnim načrtom 2016
Elementi bilance
uspeha

Realizacija
2015

Finančni Realizacija
načrt 2016
2016

Struk.
real.
2016

Indeks Indeks
R16/
R16/
R15
FN16

STROŠKI
MATERIALA IN
STORITEV

36.717.491 37.413.560 39.648.813

100,0

108,0

106,0 2.931.322 2.235.253

- stroški materiala

26.213.325 26.594.550 28.574.290

72,07

109,0

107,4 2.360.965 1.979.740

- stroški storitev

10.504.166 10.819.010 11.074.523

27,93

105,0

102,4

Razlika
R16-R15

570.357

Razlika
R16FN16

255.513

Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871) so v letu 2016 znašali 39.648.813 € in so bili za
8 % višji od doseženih v letu 2015 in za 6 % višji od načrtovanih. Delež stroškov blaga,
materiala in storitev v celotnih odhodkih leta 2016 znaša 39,69 %.
STROŠKI MATERIALA
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Tabela 68: Realizacija stroškov materiala in storitev v letu 2016 v primerjavi z realizacijo 2015
in Finančnim načrtom 2016
Elementi
bilance uspeha

Realizacija
2015

STROŠKI
MATERIALA
Zdravila,
zdravstveni
material in
medicinski plini
Nezdravstveni
material

Finančni Realizacija
načrt 2016
2016

Struk.
Indeks
Indeks
real.
R16/R15 R16/FN16
2016

Razlika
R16-R15

Razlika
R16FN16

26.213.325 26.594.550 28.574.290

100,0

109,0

107,4 2.360.965 1.979.740

20.745.923 20.915.000 22.789.755

79,76

109,9

109,0 2.043.832 1.874.755

20,24

105,8

101,8

5.467.402

5.679.550

5.784.535

317.133

104.985

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 28.574.290
€ in so bili za 9 % višji od doseženih v letu 2015 in za 7,4 % višji od načrtovanih. Delež stroškov
materiala v letu 2016 glede na celotne odhodke zavoda znaša 28,60 %.
Načrtovane okvire so v letu 2016 presegli tako stroški zdravil, zdravstvenega materiala in
medicinskih plinov ter stroški nezdravstvenega materiala. Pri tem pa je bistveno večje
preseganje načrtovanih stroškov izkazanih na prvi skupini materialov (za 9 %) kot na drugi
skupini materialov (za 1,8 %).
Zdravila in zdravstveni material skupaj z medicinskimi plini predstavljajo v letu 2016 med
stroški materiala 79,76 % vseh stroškov. V nadaljevanju v tabelah podajamo obrazložitve
stroškov zdravil in posameznih vrst zdravstvenih materialov.
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. Poleg stroškov dela predstavljajo zdravila in zdravstveni material drugo
največjo skupino stroškov bolnišnice, zaradi česar ima gibanje stroškov zdravil in
zdravstvenega material pomemben vpliv na poslovni rezultat.
Tabela 69: Realizacija zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2016 v primerjavi z realizacijo
2015 in s Finančnim načrtom 2016 v €
Realizacije
2015
A. ZDRAVILA

Finančni načrt
2016

Realizacije
2016

Indeksi
R16/
R15

R16/
FN16

9.375.876

9.440.000

10.681.221

113,92

113,15

B. ZDRAVSTVENI
MATERIAL

11.227.912

11.325.000

11.956.631

106,49

105,58

SKUPAJ (A + B)

20.603.788

20.765.000

22.637.852

109,87

109,02

Razlika
R16/
R15

R16/
FN16

1.305.345 1.241.221
728.718

631.631

2.034.064 1.872.852

Iz podatkov je razvidno, da je bila realizirana višina stroškov zdravil in zdravstvenega materiala
višja za 9,02 % oz. za 1.872.852 € od načrtovane s Finančnim načrtom 2016. Razvidno je, da
je strošek zdravil presegel načrtovane okvire v večji meri (za 13,15 %) kot strošek
zdravstvenega materiala (za 5,58 %).
ZDRAVILA
Celoten načrtovani in realizirani strošek zdravil razmejujemo na tiste vrste zdravil, ki so
vključena v sestavni del cene (nerefundirana zdravila) in tista zdravila, ki se obračunavajo
ZZZS-ju 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
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zaračunljivega materiala ter se plačujejo s strani ZZZS v celotni višini realizirane porabe.
Zdravila liste »B« niso vključena v okvir Pogodbe ZZZS, se pa zaračunavajo ZZZS-ju posebej
poleg cene storitev v višini celotne realizirane oz. porabljene višine.
Tabela 70: : Realizacija stroškov zdravil v letu 2016 v primerjavi z realizacijo 2015 in s
Finančnim načrtom 2016
Naziv skupine

Realizacije
2015

A. ZDRAVILA skupaj
1.
NEREFUNDIRANA
ZDRAVILA

Finančni
načrt 2016

Realizacije
2016

Indeksi
R16/
R16/
R15
FN16

Razlika
R16/
R16/
R15
FN16

9.375.876

9.440.000

10.681.221

113,92

113,15

1.305.345 1.241.221

5.479.488

5.520.000

6.266.011

114,35

113,51

786.523

746.011

- zdravila iz krvi

359.700

300.000

330.157

91,79

110,05

-29.543

30.157

- zdravila ostalo

5.119.788

5.220.000

5.935.854

115,94

113,71

816.066

715.854

2. REFUNDIRANA
ZDRAVILA

3.896.388

3.920.000

4.415.210

113,32

112,63

518.822

495.210

- zdravila lista "A"

826.679

870.000

1.160.212

140,35

133,36

333.533

290.212

- zdravila lista "B"

3.069.709

3.050.000

3.254.998

106,04

106,72

185.289

204.998

Iz tabele 70 je razvidno, da je bil v letu 2016 povečan tako strošek refundiranih kakor tudi
nerefunidiranih zdravil. Povečan strošek nerefuniranih zdravil ima neposreden vpliv na
poslovni rezultat, saj ga je potrebno kriti v okviru obstoječe cene storitev.
Pri zdravilih beležimo preseganje plana za 1.241.221 € oz. 13,15%. Glede na leto 2015, je
vrednost višja za 1.305.345 € oz. 13,92 %. Od tega je preseganja refundiranih zdravil (lista A
in B) za 518.822 € oz. za 39,75 % vsega preseganja. Preostanek 786.523 € pa predstavljajo
nerefundirana zdravila. Poleg povečane količinske porabe na določenih segmentih,
ugotavljamo tudi dvig cen nekaterih vrst zdravil. Posamezni dobavitelji so dvignili ceno po
tistem, ko so ostali kot edini dobavitelj na tržišču.
Tabela 71: Poraba zdravilnih (nerefundiranih) učinkovin v letu 2016, pri katerih je razlika v
strošku v primerjavi z letom 2015 največja v €
Skupina zdravil

Razlika 2016 2015

Indeks
vrednosti
2016/2015

Indeks
količin
2016/2015

J02AA01 - amfotericin B

98.290,07

-

-

B01AD02 - alteplaza

77.433,55

160,03

187,47

V03AB35 - sugamadeks

57.800,41

149,53

149,63

B01AB04 - dalteparin

43.998,15

162,56

103,12

J01DH51 - imipenem in zaviralci laktamaz beta

40.272,30

240,47

102,61

J01DB04 - cefazolin

34.015,47

346,74

86,63

A04AA01 - ondansetron

32.861,32

615,91

279,84

V08AB09 - jodiksanol

28.101,52

334,10

363,33

N03AX14 - levetiracetam

27.994,89

181,36

125,42

B02BB01 - humani fibrinogen

25.503,22

211,03

197,26

B02BD01 - kombinacije koagulacijskih faktorjev IX, II, VII in X

24.847,54

151,20

151,20

B03XA02 - darbepoetin alfa

24.516,10

125,75

109,82

L01DB03 - epirubicin

22.300,26

769,73

143,41
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Razlika 2016 2015

Indeks
vrednosti
2016/2015

Indeks
količin
2016/2015

A02BC02 - pantoprazol

22.295,72

228,53

111,63

V08AB10 - jomeprol

21.651,32

119,77

112,44

B02BC30 - kombinacije

18.665,22

160,72

139,11

J01FF01 - klindamicin

18.377,01

133,13

141,54

J01DH02 - meropenem

18.183,50

174,53

112,46

V01AA - Alergenski ekstrakti

15.654,87

877,88

755,00

N02BE01 - paracetamol

15.107,18

141,88

110,70

667.869,62

177,95

112,31

Skupna vsota

Iz tabele 71 lahko vidimo, da se je najbolj povečal strošek za zdravilo amfotericin B (za skoraj
100.000 €), ki ga v letu 2015 sploh nismo uporabljali. Zdravilo se uporablja za zdravljenje
sistemskih glivičnih okužb in so ga največ uporabljali na Oddelku za intenzivno interno
medicino in Oddelku za hematologijo in onkologijo. Tudi sicer se je v letu 2016 povečala
poraba vseh sistemskih antimikotikov, kar je lahko nekoliko zaskrbljujoče, saj lahko pomeni,
da se bo ta trend nadaljeval.
Naslednja zdravilna učinkovina, pri kateri se je strošek povečal za dobrih 77.000 €, je alteplaza,
ki se uporablja za zdravljenje pri akutnem miokardnem infarktu, pri akutni masivni pljučni
emboliji in pri akutni ishemični možganski kapi. Če primerjamo indeks povečanja stroškov in
povečanja količin lahko vidimo, da so se količine povečale bolj, kot pa stroški – cena se je
namreč nekoliko znižala, porabljene količine pa povečale. Največja porabnika tega zdravila
sta Urgentni center in Nevrološki oddelek, kar je nekako logično glede na indikacije. Iz
povečanja količin sklepamo, da smo zdravili več bolnikov z miokardnim infarktom, masivno
pljučno embolijo ali ishemično možgansko kapjo kot v letu 2015, žal pa tega podatka ne
moremo preveriti.
Pri naslednji zdravilni učinkovini, sugamadeksu, pa lahko vidimo, da sta indeksa približno
enaka. To pomeni, da je bila cena zdravila enaka kot v letu 2015, se je pa povečala količina.
Zdravilo se uporablja za prekinitev blokade živčno - mišičnega prenosa, ki je nastala po uporabi
mišičnih relaksantov s perifernim delovanjem. Žal ne moremo komentirati, zakaj se je poraba
povečala, verjetno je prišlo do sprememb v smernicah zdravljenja.
Iz te tabele bi veljalo omeniti še zdravilne učinkovine, pri katerih je prišlo do povišanja cen zato,
ker na trgu ni (ali v 2016 ni bilo) konkurence. Tak primer je npr. zdravilo cefazolin, ki se mu je
cena v letu 2016 iz 0,66 € za vialo dvignila na 3,88 €. Tako se je strošek za ta antibiotik kljub
zmanjšani količini povečal. Podobno velja tudi za zdravilo epirubicin, ki se mu je cena iz 13,03
€ za eno vialo povečala na 67,06 €.
Seveda pa se nam je tudi na Urgentnem centru povečala poraba zdravil za cca 130.000 € v
primerjavi z letom 2015, kar je seveda posledica obravnave več pacientov kot v preteklem letu.

ZDRAVSTVENI MATERIAL
Tabela 72: Realizacija posameznih skupin zdravstvenih materialov v letu 2016 v primerjavi z
realizacijo 2015 in s Finančnim načrtom 2016 v €
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Naziv skupine

Realizacije
2015

Finančni
načrt 2016

Realizacije
2016

Indeksi
R16/
R16/
R15
FN16

Razlika
R16/
R16/
R15
FN16

B. ZDRAVSTVENI
MATERIAL - skupaj

11.227.912

11.325.000

11.956.631

106,49

105,58

728.718

631.631

Razkužila

207.137

210.000

206.811

99,84

98,48

-326

-3.189

Obvezilni, sanitetni in
drug zdr. material

3.999.944

4.000.000

4.359.339

108,98

108,98

359.395

359.339

Dializni material

1.246.293

1.170.000

1.075.217

86,27

91,90

-171.076

-94.783

156.477

155.000

170.901

109,22

110,26

14.424

15.901

1.381.279

1.390.000

1.431.488

103,63

102,98

50.209

41.488

565.743

560.000

621.204

109,80

110,93

55.460

61.204

1.472.348

1.545.000

1.646.101

111,80

106,54

173.754

101.101

534.665

520.000

516.503

96,60

99,33

-18.162

-3.497

1.550.631

1.665.000

1.790.052

115,44

107,51

239.420

125.052

113.395

110.000

139.016

122,59

126,38

25.621

29.016

Radioizotopi
RTG material
Šivalni material
Implantanti in
osteosintezni materiali
Medicinsko potrošni
material
Laboratoriski testi in
reagenti
Laboratorijski material

Skupni strošek zdravstvenega materiala je bil v letu 2016 za 5,58 % višji od načrtovanega.
Več kot polovica preseganja je v skupini obvezilnega, sanitetnega in drugega zdravstvenega
materiala, ki tudi sicer vrednostno predstavlja največji delež. Ugotavljamo povečano količinsko
porabo materialov v tej skupini, ki ima sicer skupaj 1.486 različnih artiklov, za 8,9 % (250.182
kosov), od tega prevladujejo artikli namenjeni preprečevanju bolnišničnih okužb, enkratni
sistemi za zaščito operativnega polja, osebna zaščitna sredstva za zaposlene, endoskopski
instrumenti za enkratno uporabo, material za hrbtenično kirurgijo in varni sistemi za žilne
dostope.
Sledi skupina laboratorijskih testov in reagentov, kjer je planirana vrednost presežena za
125.052 € oz. 7,51 %. Večina preseganja je posledica uvedbe popolnega testiranja krvi in
krvnih derivatov, ki smo je pred letom 2016 izvajali pri zunanjih izvajalcih. Posledično pa se je
znižal strošek teh storitev.
Za 61.204 € oz. 10,93 % so stroški preseženi glede na načrtovane pri šivalnem materialu, kjer
prevladujejo materiali, ki jih uporabljamo pri endoskopskih operacijah in posegih.
V skupini dializni material pa načrtovana realizacija v letu 2016 ni bil realizirana za 94.783 €
oz. 8,1 %, kar je posledica manjšega števila dializ in hkrati znižanja cen posamezne dialize z
nabavo novih aparatov.
Tabela 73: Realizacija posameznih skupin RTG materialov v letu 2016 v primerjavi z realizacijo
2015 in s Finančnim načrtom 2016 v €
Indeksi
R16/
R16/
R15
FN16

Razlika

Realizacije
2015

Finančni
načrt 2016

Realizacije
2016

1.402.129

1.390.000

1.423.939

101,56

102,44

21.810

33.939

- filmi

217.773

100.000

87.953

40,39

87,95

-129.820

-12.047

- angiodiagnostika

319.653

290.000

252.177

78,89

86,96

-67.476

-37.823

- koronarograf material

864.702

1.000.000

1.083.809

125,34

108,38

219.107

83.809

Naziv skupine
RENTGENSKI
MATERIAL

R16/
R15

R16/
FN16
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V skupini RTG material je bila načrtovana poraba presežena za 33.939 €, od tega največ pri
koronarografskem materialu in sicer za 83.809 € oz. 8,38%, kar pa je posledica enkratnega
dodatnega programa koronarografij, kjer smo izvedli kar 322 dodatnih posegov (23%).
Tabela 74: Realizacija skupine implantantov in osteosintetskega materiala v letu 2016 v
primerjavi z realizacijo 2015 in s Finančnim načrtom 2016 v €
Indeksi
R16/
R16/
R15
FN16

R16/
R16

R16/
FN15

1.646.101

111,80

106,54

173.754

101.101

100.000

94.079

89,48

94,08

-11.062

-5.921

508.992

550.000

687.719

135,11

125,04

178.727

137.719

858.214

895.000

864.303

100,71

96,57

6.089

-30.697

Realizacije
2015

Finančni
načrt 2016

Realizacije
2016

1.472.348

1.545.000

- leče

105.141

- osteosintezni material
- endoproteze

Naziv skupine
IMPLANTANTI IN
OSTEOSINTEZNI MAT.

Razlika

Pri osteosinteznem materialu in implantatih so načrtovani stroški preseženi za 101.101 €,
kjer gre celoten presežek na skupino osteosinteznega materiala in sicer 137.719 €. Kljub
zmanjšani količinski porabi materialov v tej skupini, pa se je povečala poraba dražjih
materialov, ki so sodobnejši in prinašajo boljše končne rezultate zdravljenja.
Predvsem se je povečala poraba intramedularnih materialov, ki se uporabljajo pri starejših in
so v vseh sodobnih smernicah, ter omogočajo predvsem lažjo in hitrejšo rehabilitacijo. Druga
skupina pa so kotno - stabilni materiali, ki omogočajo tudi pri ostalih poškodovancih hitrejše
okrevanje. Pri endoprotezah smo kljub realizaciji celotnega programa, porabili za 30.697 €
manj od plana (3,5%)
NEZDRAVSTVENI MATERIAL
Tabela 75: Realizacija stroškov nezdravstvenega materiala v letu 2016 v primerjavi s
Finančnim načrtom 2016 in realizacijo iz leta 2015
Elementi bilance uspeha

Realizacija
2015

Finančni
načrt
2016

Realizacija
2016

Indeks Indeks
R16/
R16/
R15
FN16

Razlika
R16R15

Razlika
R16-FN16

NEZDRAVSTVENI MATERIAL

5.467.402 5.679.550

5.784.535

105,8

101,8

317.133

104.985

C Živila

1.137.632 1.150.000

1.152.458

101,3

100,2

14.826

2.458

D1 Material za vzdrževanje
- material za vzdrževanje
aparatur
- ostali materiali za
vzdrževanje
F Energija, voda
- plin

220.607

230.000

286.958

130,1

124,8

66.351

56.958

36.860

45.000

58.007

157,4

128,9

21.148

13.007

183.747

185.000

228.951

124,6

123,8

45.203

43.951

2.017.865 2.142.900

1.883.465

93,3

87,9 -134.400

-259.435

1.713.377 1.756.000

1.504.134

87,8

85,7 -209.243

-251.866

- elektrika

101.472

130.900

119.851

118,1

91,6

18.379

-11.049

- voda

200.818

213.000

217.225

108,2

102,0

16.407

4.225

2.198

43.000

42.255 1.922,8

98,3

40.057

-745

- ostala kuriva
H1 Drugi odhodki - stroški
materiala
- material za robotsko
kirurgijo

2.091.298 2.156.650

2.461.654

117,7

114,1

370.356

305.004

455.795

500.000

597.810

131,2

119,6

142.014

97.810

- pisarniški material - ostalo

195.257

195.000

212.297

108,7

108,9

17.040

17.297

- pisarniški material - obrazci

139.872

139.300

117.642

84,1

84,5

-22.230

-21.658
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- pisarniški material - tonerji,
črnila
- potrošni material za
aparate
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Realizacija
2015

Finančni
načrt
2016

Realizacija
2016

Indeks Indeks
R16/
R16/
R15
FN16

Razlika
R16R15

Razlika
R16-FN16

148.851

150.000

192.397

129,3

128,3

43.546

42.397

366.400

370.000

522.100

142,5

141,1

155.700

152.100

285.525

284.900

336.927

118,0

118,3

51.402

52.027

- odpis drobnega inventarja

49.739

88.950

82.100

165,1

92,3

32.360

-6.850

- pralna sredstva

58.271

58.000

59.776

102,6

103,1

1.505

1.776

- čistilna sredstva

108.988

109.000

108.277

99,3

99,3

-711

-723

85.772

90.000

85.053

99,2

94,5

-719

-4.947

197.074

172.500

148.090

75,1

85,8

-48.984

-24.410

30.312

30.000

28.437

93,8

94,8

-1.874

-1.563

- popusti, blagovni rabati

-32.480

-33.000

-31.944

98,4

96,8

535

1.056

- ostali materialni stroški

1.922

2.000

2.693

140,1

134,7

771

693

- ostali potrošni material

- papirna galanterija za
higieno
- stroški za strokovno
literaturo
- pogonsko gorivo

Skupni strošek nezdravstvenih materialov, razviden iz Tabele 75, je bil v letu 2016 višji od
načrtovanega za 1,8 % oz. za 104.985 €. Večje preseganje načrtovanih stroškov je na
naslednjih segmentih: material za vzdrževanje, material za robotsko kirurgijo, tonerji in črnila,
potrošni material za aparate in ostali potrošni material.
Velik prihranek glede na načrtovane stroške je razviden na segmentu energentov (energija,
voda). Strošek te skupine je v letu 2016 v primerjavi z načrtovanimi nižji za 12,1 %, v primerjavi
s preteklim letom 2015 pa je nižji za 6,7 %.
Poraba plina je v letu 2016 za 1 % večja v primerjavi z letom 2015, vrednostno pa je strošek
porabe plina v letu 2016 za 12 % manjši v primerjavi z letom 2015 in za 14 % manjši v
primerjavi s planiranim v letu 2016. Poglavitni razlog so nižje cene plina na trgu (približno 13
%).
Poraba vode je v letu 2016 za 4 % večja v primerjavi z letom 2015, vrednostno pa je strošek
porabe vode v letu 2016 za 8 % večji v primerjavi z letom 2015 in za 2 % večji v primerjavi s
planiranim v letu 2016. Poglavitni razlog je nekoliko višja cena vode skupaj z vsemi dajatvami
(približno 4 %).
Poraba električne energije je v letu 2016 za 2 % večja v primerjavi z letom 2015, vrednostno
pa je strošek porabe električne energije v letu 2016 za 18 % večji v primerjavi z letom 2015 in
za 8 % manjši v primerjavi s planiranim v letu 2016.
Preseganje načrtovanih stroškov materiala za robotsko kirurgijo izhaja iz večjega števila
opravljenih robotskih posegov (poglavje 4 poslovnega dela poročila).
Med pisarniškim materialom smo že v preteklem letu ugotavljali povečan strošek tonerjev in
črnil. Izkazani večji strošek od načrtovanega na segmentu pisarniškega materila - 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 nabava originatorjev, ki pa so dražji.
Izrazito povečanje izkazuje strošek potrošnega materiala, posebej še material za aparate.
Ugotavljamo, da cene teh materialov ostajajo nespremenjene, vendar pa je v uporabi vedno
več aparatov, ki za svojo funkcijo potrebujejo potrošni material.
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Na postavki »material za vzdrževanje« je bil plan presežen za dobrih 25 %, predvsem zaradi
vedno več vzdrževanja dotrajanih stavb in opreme, ki ga naredimo z lastnim kadrom ter tudi
povečanega vzdrževanja medicinske opreme z lastnim kadrom.
2.2.1.1.

Stroški storitev

Tabela 76: Realizacija stroškov storitev v letu 2016 v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in
realizacijo 2015
Ind.
R16/
R15

Ind.
R16/
FN16

11.074.523

100,0 105,4

102,4

570.357 255.513

4.560.910

41,18 108,3

105,5

350.232 237.020

6.513.613

58,82 103,5

100,3

220.125

ELEMENTI BILANCE
USPEHA

Realizacija
2015

Finančni
načrt 2016

Realizacija
2016

STROŠKI STORITEV

10.504.166

10.819.010

- zdravstvene storitve
- nezdravstvene
storitve

4.210.678

4.323.890

6.293.488

6.495.120

Strukt.
real.
2016

Razlika
R16FN16

Razlika
R16-R15

18.493

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 11.074.523 €
in so bili za 5,4 % višji od doseženih v letu 2015 ter za 2,4 % višji od načrtovanih. Delež glede
na celotne odhodke zavoda znaša 11,09 %.
Iz podatkov je razvidno, da večinski del preseganja načrtovanih okvirov v letu 2016 izhaja iz
večjega stroška zdravstvenih storitev (preseganje je bilo za 5,5 %), manjši del preseganj pa
predstavljajo nezdravstvene storitve.
Zdravstvene storitve
Tabela 77: Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev s podjemnimi in avtorskimi
pogodbami ter s.p. in d.o.o. – ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:
Vrste zdravstvenih storitev

Strošek v letu
2015 v €

Število
izvajalcev

Strošek v
letu 2016 v €

Število
izvajalcev

LASTNI ZAPOSLENI
- podjemne pogodbe

108.826

22

181.821

22

729.698

56

917.234

53

ZUNANJI IZVJALCI
- podjemne pogodbe
- s.p., d.o.o.

44.341

3

265.373

4

- laboratorijske storitve - hospital

1.947.873

11

1.840.562

12

- laboratorijske storitve - ambulante
- laboratorijske storitve – povračila
ZD-jem (antikoag.)

1.335.670

10

1.307.894

10

10.235

3

9.756

4

Obrazložitev dela preko podjemnih pogodb podajamo v Poglavju 14.1.2. Ostale oblike dela.
V letu 2016 med zdravstvenimi storitvami 69 % vseh stroškov zavzemajo stroški laboratorijskih
storitev pri zunanjih izvajalcih (Tabela 78).
Tabela 78: Realizacija laboratorijskih storitev v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 po izvajalcih
Partner
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Medicinska fakulteta Ljubljana

Realizacija 2015
€

%

Realizacija 2016
€

%

Indeks
R16/R15

1.772.360

53,98

1.808.524

57,44

102,04

408.367

12,44

462.456

14,69

113,25
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Zavod RS za transfuzijsko medicino (ZTM)

190.293

5,8

185.813

5,90

97,65

UKC Ljubljana

392.451

11,95

450.442

14,31

114,78

Onkološki inštitut Ljubljana

204.843

6,24

211.163

6,71

103,09

20.989

0,63

22.522

0,72

107,31

292.069

8,89

4.745

0,15

1,63

2.171

0,07

2.791

0,08

128,56

3.283.543*

100

3.148.456*

100

95,89

Univ. klinika za pljučne bol. in alergijo Golnik
Univerzitetni klinični center Maribor (UKC MB)
Ostali partnerji
Skupaj laboratorijske storitve zunanjih izvajalcev
*niso vključena povračila lab.stor. zdravstvenim domovom

Iz podatkov je razvidno, da več kot polovico vseh stroškov predstavljajo laboratorijske storitve,
ki jih za SB Celje izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Nezdravstvene storitve
V Tabeli 79 podajamo deset najvišjih stroškov s podjemnimi in avtorskimi pogodbami ter s.p.
in d.o.o. za nezdravstvene storitve.
Tabela 79: Najvišji stroški s podjemnimi in avtorskimi pogodbami ter s s.p. in d.o.o. za
nezdravstvene storitve v letu 2016
Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih
izvajalcev za nezdravstvene storitve
Storitve za vzdrževanje
Čiščenje prostorov

Strošek v letu 2016 v €

Število zunanjih
izvajalcev

2.669.698,48

215

1.090.285,72

1

Premije za zavarovanje

402.154,65

1

Računalniške storitve

301.008,41

17

Stroški varovanja

189.052,57

2

Stroški dela študentov

167.596,94

1

Komunalne storitve

165.843,25

9

Poštne storitve, znamke in podobno

145.564,58

2

Kotizacije v državi - strok. izpopolnjevanje

110.364,15

79

83.070,91

6

Varstvo pri delu in požarno varstvo

Največji delež med nezdravstvenim storitvami predstavljajo storitve za vzdrževanje, kjer ima
SB Celje sklenjena pogodbena razmerja z 215 zunanjimi izvajalci. Obrazložitev tega segmenta
podajamo v poglavju 14.3. – Poročilo o vzdrževalnih delih.

Storitve skupaj
Tabela 80: Realizirani stroški storitev v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 in s Finančnim
načrtom 2016
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Elementi bilance uspeha

Realizacija
2015

ODHODKI SKUPAJ STORITVE

10.504.166 10.819.010 11.074.523

A2 Stroški ostalih oblik dela

Indeks
R16/
FN16

Razlika
R16R15

Razlika
R16FN16

105,4

102,4

570.357

255.513

Finančni Realizacija Indeks
načrt 2016
2016
R16/R15

1.263.668

1.633.710

1.641.537

129,9

100,5

377.868

7.827

44.341

39.340

265.373

598,5

674,6

221.032

226.033

828.882

1.290.250

1.095.960

132,2

84,9

267.078

-194.290

9.643

9.640

3.096

32,1

32,1

-6.547

-6.544

152.424

95.780

78.497

51,5

82,0

-73.927

-17.283

209.710

180.000

167.597

79,9

93,1

-42.113

-12.403

- službena potovanja

18.669

18.700

31.014

166,1

165,8

12.344

12.314

A3 Strokovna izobraž. in
izpopolnjevanja

595.071

650.000

595.913

100,1

91,7

842

-54.087

66.501

70.000

71.104

106,9

101,6

4.603

1.104

528.570

580.000

524.808

99,3

90,5

-3.761

-55.192

57.058

57.700

53.669

94,1

93,0

-3.389

-4.031

2.416.270

2.670.000

2.669.698

110,5

100,0

253.429

-302

1.332.306

1.450.000

1.415.598

106,3

97,6

83.292

-34.402

1.083.964

1.220.000

1.254.101

115,7

102,8

170.137

34.101

3.293.778

2.950.000

3.158.211

95,9

107,1 -135.567

208.211

1.947.873

1.850.000

1.840.562

94,5

99,5 -107.312

-9.438

1.345.905

1.100.000

1.317.650

97,9

119,8

-28.255

217.650

2.878.320

2.857.600

2.955.494

102,7

103,4

77.174

97.894

- zdravstvene storitve (s.p.,
d.o.o.)
- podjemne pogodbe za
zdravst. stor.
- podjemne pogodbe za
nezdravst. stor.
- avtorski honorarji in
sejnine
- stroški dela študentov

- strokovna izobraževanja
- strokovna
izpopolnjevanja
A4 Zdravstveni pregledi
zaposlenih
D2 Storitve vzdrževanja
- storitve vzdrževanja med. aparatur
- storitve vzdrževanja ostalo
E Laboratorijske storitve
zunanjih
- storitve za hospitalno
dejavnost
- storitve za ambulantno
dejavnost
H2 Drugi odhodki - stroški
storitev
- čiščenje prostorov (ISS)

975.911

1.080.000

1.090.286

111,7

101,0

114.375

10.286

- računalniške storitve,
licenčnine

278.310

326.770

301.008

108,2

92,1

22.699

-25.762

- zavarovalne premije

362.133

351.430

402.155

111,1

114,4

40.021

50.725

- zakupnine, najemnine

53.749

54.000

67.465

125,5

124,9

13.716

13.465

- telefon, poštne storitve

234.032

247.700

247.967

106,0

100,1

13.935

267

- storitve s področja
kakovosti, organizacije

46.206

54.000

50.289

108,8

93,1

4.083

-3.711

- komunalne storitve

167.139

171.800

165.843

99,2

96,5

-1.295

-5.957

- strošek varovanja

170.489

200.000

189.053

110,9

94,5

18.563

-10.947

96.137

120.200

83.071

86,4

69,1

-13.066

-37.129

35.051

35.000

36.638

104,5

104,7

1.587

1.638

43.677

44.300

41.366

94,7

93,4

-2.312

-2.934

415.486

172.400

280.355

67,5

162,6 -135.131

107.955

- varstvo pri delu
- str.malic in prevozov
krvodajalcev
- zdravstvene storitve
izvedene izven SBC
- ostali stroški
nezdravstvenih storitev

Rast stroškov storitev je sicer bila predvidena s Finančnim načrtom 2016, vendar pa ne v
tolikšni višini kakor je razvidna realizacija iz Tabele 80. Skupna realizirana vrednost stroška
storitev je presegla načrtovane za 2,4 % oz. za 255.513 €. Ugotavljamo, da navedeno izkazano
preseganje izhaja v večinskem deležu iz večjega stroška za laboratorijske storitve zunanjih
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izvajalcev, povečanih stroškov ostalih nezdravstvenih storitev ter večjih stroškov zavarovalnih
premij od načrtovanih. Razvidno je tudi, da so nekatere vrste stroškov storitev v letu 2016 nižje
od načrtovanih, kar je prispevalo k temu, da je skupno preseganje stroškov storitev manjše kot
izhaja od navedenih preseganj.
V okviru postavke podjemnih pogodb za zdravstvene storitve je bilo predvideno delo zunanjih
izvajalcev v novem Urgentnem centru Celje za pokrivanje dežurne službe in mobilne enote.
Naknadno je bila za to delo dogovorjena druga pravna oblika vključevanja oz. opravljanja dela.
Z ZD Celje je bila dogovorjena pogodba o poslovnem sodelovanju pri izvajanju dežurstva v
Splošni nujni medicinska pomoči, izvajanja dežurstva v Pediatrično urgentnem centru in
izvajanju Mobilne enote reanimobila. Stroški le-te so vključene v postavko »zdravstvene
storitve (s.p.,d.o.o.)«, ne pa v okviru podjemnih pogodb. Iz tega razloga so razvidna tudi
odstopanja od navedenih prvih dveh postavk v okviru stroškov ostalih oblik dela.
Skupni stroški strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj so v načrtovanih okvirih, med njimi pa
so višji stroški strokovnih izobraževanj. Razlog povečanja so med drugim nepredvideni stroški
funkcionalnih izobraževanj, katera so bila odobrena zaradi procesa dopolnjevanja,
sistemiziranja in spreminjanja že osvojenega znanja in razvitih sposobnosti zaposlenih ter
stroškov iz naslova specializacij.
Strošek varstvo pri delu in požarno varstvo je nižji od načrtovanega, ker v letu 2016 ni bila
realizirana revizija ocene tveganja in zdravstvena ocena po delovnih mestih. Izdelavo bomo
izvedli s pomočjo pogramske opreme, ki pa še ni nabavljena. Prav tako v letu 2016 ni bilo
izvedenih pregledov aktivne požarne zaščite na celotnem področju bolnišnice, saj je bil šele
konec leta 2016 zaključen projekt centralizacije javljanja požara na celotnem kompleksu SBC.
Stroški zavarovalnih premij so bili s Finančnim načrtom 2016 načrtovani nižje kot je sklenjena
zavarovalna polica za leto 2016. Višji so tudi iz naslova zavarovanja dodatnega premoženja
(reševalna vozila) in novega kadra.
Povečan strošek poštnih storitev v letu 2016 glede na leto 2015 je posledica povečanega
števila pošiljanja obvestil pacientov ter večjega obsega dela.
Laboratorijske storitve zunanjih izvajalcev v letu 2016 presegajo načrtovane vrednosti za 7,1%
in sicer v višini 208.211 €. Ta strošek je bil s Finančnim načrtom 2016 znižan iz razloga
prevzema testiranja krvi v lastni laboratorij transfuzijskega oddelka. Na tem segmentu sicer
beležimo nižji strošek, ugotavljamo pa povečanje stroškov na drugih segmentih ( nevrologija,
revmatologija) ter v največji meri na Urgentnem centru. Problematika na tem področju je širša,
saj ugotavljamo, da ambulantni standardi oz. financiranje ambulantne dejavnosti ne zagotavlja
pokrivanja naraščajočih stroškov laboratorijskih preiskav v skladu s strokovnimi smernicami.
Med ostalimi stroški nezdravstvenih storitev je v letu 2016 zajet sicer nenačrtovani strošek
objave člankov v tuji reviji Wiemer klinische Wochenschrift v vrednosti 30.820,36. Ta strošek
je bil financiran iz raziskovalnega sklada SB Celje. Določeni stroški iz naslova prireditev ob
praznovanju obletnic oddelkov, ki so tudi v tej skupini stroškov, so sicer finančno pokriti s
pridobljenimi sponzorskimi sredstvi. Povečan je tudi strošek odvetniških storitev (skupna višina
v letu 2016 je v vrednosti 45.281 €, medtem ko je bil strošek v letu 2015 v višini 24.874 € in je
bil v slednji višini tudi načrtovan za leto 2016). Presežek stroškov pri odvetniških storitvah se
izkazuje zaradi svetovanja odvetnika pri javnih naročilih, ki jih izvaja in naroča tehnična služba
in je posledica sodelovanja pri Urgentnem centru Celje in razpisih Ministrstva za zdravje.

STROŠKI DELA
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Stroški dela (AOP 875) so v letu 2016 znašali 55.099.401 € in so bili za 9 % višji od doseženih
v letu 2015 in za 0,4 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 54,86 %.
Dvig stroška plač v letu 2016 je bil predviden v skladu z dvigom plač v letu 2016 zaradi
napredovanj in sprememb (dviga) plač s 1.9.2016 ter v skladu s planom zaposlovanja.
V letu 2016 se v celotnem letnem nivoju (1,5 mio €) odrazi dvig napredovanj s 1.12.2015. S
1.12.2016 pa se masa plač dviguje zaradi novih napredovanj, ki so prinesla dvig plač v
mesecu decembru 2016 v primerjavi z novembrom 2016 v višini 40.030 € bto1 (46.275 € bto2).
Tabela 81: Stroški dela v letu 2016 v primerjavi s planiranimi v letu 2016 in realiziranimi iz leta
2015
Ind.
R16/
FN16

Realizacija
2015

Razlika
R16-R15

Razlika
R16-FN16

A1 Stroški dela - izplačilo bto II
s povračili stroš. zaposlenim

50.529.885 54.875.590 55.099.401 109,0 100,4 4.569.516

223.811

- izplačilo plač bto I

39.960.172 43.031.930 43.113.417 107,9 100,2 3.153.245

81.487

- dajatve na plače

Finančni Realizacija
načrt 2016
2016

Ind.
R16/
R15

Elementi bilance uspeha

6.406.232

6.885.100

- dodatno pokojninsko zavarov.

105.264

115.000

109.270 103,8

- regres za letni dopust

698.231

1.298.250

- odpravnine

150.208

226.820

74.672

- stroški prehrane
- stroški prevoza

- jubilej. nagrade, social. pomoči

6.985.473 109,0 101,5

579.241

100.373

95,0

4.007

-5.730

1.289.974 184,7

99,4

591.744

-8.276

193.187 128,6

85,2

42.979

-33.633

75.000

83.912 112,4 111,9

9.240

8.912

1.406.659

1.457.470

1.491.303 106,0 102,3

84.644

33.833

1.728.447

1.786.020

1.832.864 106,0 102,6

104.417

46.844

Iz podatkov je razvidno, da je bil skupni načrtovani strošek dela v letu 2016 presežen predvsem
iz naslova višjega izplačila plač z dajatvami. Med drugimi oblikami stroškov dela, izkazanih v
Tabeli 81, se tudi izkazujejo odstopanja. Le-ta so v povezavi z dinamiko zaposlovanja in
prekinitvijo delovnih razmerij v letu 2016 ter pravic iz naslova delovnih razmerij, kar pa ni
možno v celoti predvideti v naprej.
Izplačilo regresa za letni dopust je bilo v letu 2016 v skupni vrednosti 1.289.974 € bto I oz. v
povprečju 693,55 € na delavca.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila v letu 2016 izplačana za
124.621 delovnih ur, v breme ZZZS-ja pa 95.690 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 2016 izplačanih 12.789 delovnih ur. Boleznine v breme zavoda in ZZZS-ja (nad 30
dni) skupaj predstavljajo 5,79 % obračunanih delovnih ur.
Povprečna izplačana bruto plača (bruto1) na delavca iz ur v letu 2016 je znašala 23.155 € in
je bila višja od načrtovane s Finančnim načrtom 2016 (23.074 € bruto 1) za 0,35 %. V primerjavi
z letom 2016, ko je bila povprečna plača v višini 22.423 € na delavca iz ur, se je le-ta v letu
2016 povečala za 3,3 %.
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 2016 načrtovana izplačila plač po posameznih
oblikah izplačil in delovnih skupinah.
Tabela 82: Povprečno izplačano število delavcev iz ur po oblikah dela v letu 2016 v primerjavi
s planom 2016 in realizacijo 2015
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Realizacija
2015

Finančni
načrt 2016

Realizacija
2016

Indeks
R16/R15

Indeks
R16/FN16

Razlika
R16-FN16

1.627,94

1.727,04

1.712,01

105,16

99,13

-15,03

Nadure

49,34

35,89

49,66

100,65

138,37

13,77

Nadure redne

33,31

19,82

32,50

97,57

163,98

12,68

Nadure NZV

16,03

16,07

17,16

107,05

106,78

1,09

Dežurstvo

63,27

60,52

63,05

99,65

104,18

2,53

Pripravljenost

38,42

39,69

35,23

91,70

88,76

-4,46

Pripravljenost na domu

35,35

36,59

32,67

92,42

89,28

-3,92

3,07

3,10

2,56

83,39

82,63

-0,54

1.778,97

1.863,13

1.859,95

104,55

99,83

-3,18

Nadure pripravljenost

Skupaj

V obdobju 1-12 2016 je bilo povprečno izplačanih 1.859,95 delavcev iz ur, kar je za 4,55 %
več kot v preteklem letu. Razvidno je, da je bilo nižje od planiranega izplačilo delovnih ur
oz.delavcev iz ur na rednem delu in pripravljenosti, višje pa je bilo izplačilo na nadurnem delu
in dežurstvu. Vzrok za višje izplačilo delavcev iz ur na dežurstvu in zmanjšanje na
pripravljenosti je v prehodu radioloških inženirjev zaradi organizacije dela v urgentnem centru
Celje iz pripravljenosti v dežurstvo.
Višje izplačilo nadurnega dela od načrtovanega izhaja iz kadrovskih deficitov iz obremenitev
obstoječega kadra na določenih področjih ter iz izvajanja povečanih obsegov dela za
skrajševanje čakalnih dob. Slednje vpliva tudi na višino izplačil po posameznih oblikah dela,
kar izkazujemo v Tabeli 83. Zaradi dražjih izplačil je bila skupna masa načrtovanih plač v letu
2016 presežena za 0,18 % in to kljub temu, da je bilo število delovnih ur oz. delavcev iz ur
izplačanih nižje od planiranega (Tabela 82).
Tabela 83: Realizacija izplačil plač v letu 2016 v primerjavi z realizacijo iz leta 2015 in
Finančnim načrtom 2016 (bruto I)
Vrsta dela

Realizacija
2015

Finančni
načrt 2016

Realizacija
2016

Redno delo in boleznine

35.286.445

38.813.389

38.414.236

Indeks
R16/FN16

Razlika
R16-FN16

108,86

98,97

-399.153

1.961.491

1.590.039

2.032.753

103,63

127,84

442.714

Nadure redne

992.894

600.784

974.516

98,15

162,21

373.732

Nadure NZV

968.597

989.255

1.058.236

109,25

106,97

68.982

2.267.384

2.226.135

2.287.162

100,87

102,74

61.027

Pripravljenost

374.120

360.708

332.855

88,97

92,28

-27.853

Pripravljenost na domu

211.223

211.864

197.176

93,35

93,07

-14.688

Nadure pripravljenost

162.896

148.844

135.679

83,29

91,16

-13.165

39.889.440 42.990.271 43.067.005

107,97

100,18

76.735*

Nadure

Dežurstvo

Skupaj

Indeks
R16/R15

*podatek se razlikuje od podatka iz Tabele 73 za javna dela, dajatve do minimalne refundacije…, ki niso zajete v tej tabeli.

V letu 2016 so se v skladu z dogovori s sindikati iz leta 2015 izplačevale v referenčnih obdobjih
opravljene presežene delovne ure. Izplačilo preseženih delovnih ur iz referenčnih obdobij je
bilo v naslednjih mesecih: februar, avgust, november. Od skupne izkazane realizacije izplačil
na postavki »nadure redne« v višini 974.516 € je bilo v letu 2016 izplačanih 237.556 € bruto 1
iz naslova referenčnih obdobij.
Stanje preseženih delovnih ur na stanje 31.12.2015 je bilo v višini 25.197 ur, na stanje
31.12.2016 pa 27.444 ur. Z izplačili nadur v referenčnih obdobjih se zaustavlja naraščanje
presežnih delovnih ur, ki je sicer bilo na stanje 31.1.2015 v višini 54.104 ur.
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Iz naslova opravljanja povečanega obsega dela za skrajševanje čakalnih dob (enkratni dodatni
program, program magnetne resonance) je bilo izplačanih 42.061 € bruto1 nadurnega dela,
kar je prav tako zajeto v postavki »nadure redne«.
Za skrajševanje čakalnih dob (kardiologija, nevrologija, gastroenterologija, urologija,
revmatologija, anesteziologija, operacijski blok) in iz naslova kadrovskih deficitov (patologija,
radiologija, žilna kirurgija) je bil v letu 2016 izplačan dodatek za povečan obseg dela v skupni
višini 62.315 € bruto 1. To izplačilo se zajema v postavki »redno delo in boleznine«. Sicer se
v letu 2016 masa plač dviguje zaradi širitve števila delavcev na področju izvajanja urgentne
dejavnosti, kjer so plače že v osnovi višje. Prav tako pa gre za izvajanje dejavnosti, kjer je 24urna dnevna prisotnost vse dni v tednu, kar pomeni povečana izplačila iz naslova dodatkov po
kolektivni pogodbi. Dviguje pa se tudi izobrazbena struktura zdravstvene nege kar tudi
povzroča dvig stroškov plač.
S Finančnim načrtom 2016 je bil posebej zastavljen načrt za delavce iz ur, za katere nam
sredstva za plače refundira ZZZS, in za tiste, za katere sredstva niso refundirana. Iz tabel v
nadaljevanju je razvidno, da je bilo v obdobju 1–12 2016 presežena masa izplačil tako na
področju refundiranih kot nerefundiranih delavcev.
Tabela 84: Delavci iz ur (skupaj refundirani in nerefundirani) v letu 2016 v primerjavi z
realizacijo leta 2015 in s Finančnim načrtom 2016
Finančni
načrt 2016

Realizacija
2016

Zdravniki

352,50

351,43

356,65

101,18

101,49

5,22

Zdravniki specialisti

231,22

235,00

237,66

102,78

101,13

2,66

Zdravniki pripravniki

16,05

16,72

17,69

110,22

105,80

0,97

103,59

97,71

98,30

94,90

100,61

0,59

1,64

2,00

3,00

182,93

150,00

1,00

Zdravstvena nega

794,58

839,38

837,59

105,41

99,79

-1,79

Medicinske sestre

360,67

404,54

405,13

112,33

100,15

0,59

Medicinske sestre

360,67

404,54

405,13

112,33

100,15

0,59

Zdravstveni tehniki

433,91

434,84

432,46

99,67

99,45

-2,38

Zdravstveni tehniki

422,33

422,34

420,33

99,53

99,52

-2,01

11,58

12,50

12,13

104,75

97,04

-0,37

Zdravstveni sodelavci

161,74

174,46

171,43

105,99

98,26

-3,03

Zdravstveni sodelavci

157,96

166,16

164,30

104,01

98,88

-1,86

3,78

8,30

7,13

188,62

85,90

-1,17

Nezdravstveno osebje

286,17

298,49

294,50

102,91

98,66

-3,99

Administratorji

100,36

110,84

110,78

110,38

99,95

-0,06

Transport, oskrba

83,62

88,54

89,00

106,43

100,52

0,46

Transport, oskrba

83,04

87,54

88,11

106,11

100,65

0,57

0,58

1,00

0,89

153,45

89,00

-0,11

1.778,97

1.863,13

1.859,95

104,55

99,83

-3,18

Zdravniki specializanti
Sobni zdravniki

Zdravstv. teh.- pripravniki

Zdravst. sod.- pripravniki

Transport, oskrba - pripravniki

Skupaj

Indeks
R16/R15

Indeks
R16/FN16

Razlika
(R16FN16)

Realizacija
2015

Delovna skupina

Tabela 85: Izplačila plač (skupaj refundirane in nerefundirane) v letu 2016 v primerjavi z
realizacijo leta 2015 in s Finančnim načrtom 2016 v € (bto1)
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Realizacija
2015

Finančni
načrt 2016

Realizacija
2016

Zdravniki

13.747.350

13.974.833

14.243.339

103,61

101,92

268.506

Zdravniki specialisti

10.559.379

10.897.762

11.078.328

104,91

101,66

180.566

Zdravniki pripravniki

261.250

273.177

289.882

110,96

106,12

16.705

2.894.195

2.764.039

2.815.694

97,29

101,87

51.655

32.526

39.855

59.435

182,73

149,13

19.579

Zdravstvena nega

15.957.497

17.725.011

17.557.064

110,02

99,05

-167.947

Medicinske sestre

8.303.649

9.681.852

9.631.894

116,00

99,48

-49.958

Medicinske sestre

8.303.649

9.681.852

9.631.894

116,00

99,48

-49.958

Zdravstveni tehniki

7.653.848

8.043.158

7.925.170

103,54

98,53

-117.989

Zdravstveni tehniki

7.540.823

7.920.728

7.805.694

103,51

98,55

-115.034

113.026

122.430

119.476

105,71

97,59

-2.954

Zdravstveni sodelavci

3.490.532

3.876.853

3.900.852

111,76

100,62

23.999

Zdravstveni sodelavci

3.441.053

3.767.836

3.801.183

110,47

100,89

33.347

49.480

109.017

99.669

201,43

91,43

-9.348

Nezdravstveno osebje

4.360.892

4.747.132

4.680.540

107,33

98,60

-66.591

Administratorji

1.371.103

1.606.250

1.590.267

115,98

99,00

-15.983

Transport, oskrba

962.066

1.060.192

1.094.943

113,81

103,28

34.751

Transport, oskrba

956.564

1.050.615

1.086.306

113,56

103,40

35.691

5.502

9.577

8.637

156,97

90,18

-940

39.889.440 42.990.271 43.067.005

107,97

100,18

76.735

Zdravniki specializanti
Sobni zdravniki

Zdravstv. teh.- pripravniki

Zdravst. sod.- pripravniki

Transport, oskrba pripravniki

Skupaj

Indeks
R16/R15

Indeks
R16/FN16

Razlika
(R16FN16)

Delovna skupina

Tabela 86: Izplačila nerefundiranih plač v € v letu 2016 za delavce iz ur
Delovna skupina

Realizacija 2015
Del. iz ur

Bruto I

Finančni načrt 2016
Del. iz ur

Bruto I

Realizacija 2016
Del. iz ur

Bruto I

Indeks R16/FN16
Del. iz ur

Bruto I

Razlika (R16-FN16)
Del. iz ur

Bruto I

Zdravniki

246,13 11.102.383

250,07 11.425.070

253,80 11.664.586

101,49

102,10

3,74 239.516

Zdravniki specialisti

231,22 10.559.379

235,00 10.897.762

237,66 11.078.328

101,13

101,66

2,66 180.566

13,27

510.479

13,07

487.453

13,15

526.823

100,60

108,08

0,08

39.370

Sobni zdravniki

1,64

32.526

2,00

39.855

3,00

59.435

150,00

149,13

1,00

19.579

Zdravstvena nega

783 15.844.471

826,89 17.602.580

825,45 17.437.588

99,83

99,06

Zdravniki specializanti

-1,44 -164.992

Medicinske sestre

360,67

8.303.649

404,54

9.681.852

405,14

9.631.894

100,15

99,48

Zdravstveni tehniki

422,33

7.540.823

422,35

7.920.728

420,31

7.805.694

99,52

98,55

Zdravstveni sodelavci

157,96

3.441.053

166,16

3.767.836

164,31

3.801.183

98,89

100,89

-1,85

33.347

Administratorji

100,36

1.371.103

110,84

1.606.250

110,79

1.590.267

99,95

99,00

-0,05

-15.983

Transport, oskrba
Nezdravstveno osebje

Skupaj

0,60

-49.958

-2,04 -115.034

83,04

956.564

87,54

1.050.615

88,12

1.086.306

100,66

103,40

0,58

35.691

286,17

4.360.892

298,49

4.747.132

294,51

4.680.540

98,67

98,60

-3,98

-66.592

1.736,98 40.260.470

99,83

100,15

-3,00

60.987

1.656,66 37.076.466

1.739,98 40.199.483

Tabela 87: Izplačila s strani ZZZS-ja refundiranih plač (specializanti, pripravniki) v letu 2016 za
delavce iz ur
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Delovna skupina

Realizacija 2015
Del. iz ur

Zdravniki pripravniki
Zdravniki specializanti
Zdravniki specializanti-

Skupaj

Bruto I

16,05 261.250
89,12 2.348.535

Finančni načrt 2016
Del. iz ur

Realizacija 2016

Bruto I

Del. iz ur

16,72 273.177
82,83 2.215.047

Indeks R16/FN16

Bruto I

Del. iz ur

17,69 289.882
83,52 2.235.238

Bruto I

Razlika (R16FN16)
Del. iz ur

Bruto I

105,80
100,83

106,12
100,91

0,97
0,69

16.705
20.191

1,20

35.182

1,81

61.540

1,64

53.633

90,67

87,15

-0,17

-7.907

11,58

113.026

12,50

122.430

12,13

119.476

97,04

97,59

-0,37

-2.954

3,78

49.480

8,30

109.017

7,13

99.669

85,90

91,43

-1,17

-9.348

0,58

5.502

1,00

9.577

0,89

8.637

89,00

90,18

-0,11

-940

123,00 2.806.535

99,87

100,56

-0,16

15.747

Aneks UKC LJ.

Zdravstv.tehniki pripravniki
Zdravst. sodelavci pripravniki
Transport, oskrba pripravniki

Letno poročilo 2016

122,31 2.812.974

123,16 2.790.788

Vsebinsko obrazložitev zaposlenosti po posameznih delovnih skupinah v letu 2016 in v
primerjavi s planiranim podajamo v poglavju 14.1.
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali
4.668.491 € in so bili za 11,67% višji od doseženih v letu 2015 in za 6,1% višja od načrtovanih.
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,67%.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 5.753.812 €:
‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 147.806 € (podskupina
922),
‒ del amortizacije v breme sredstev po ZZRZI znaša 10.376 €,
‒ del amortizacije v breme sredstev EU namenjenih energetski sanaciji bolnišnice
znaša 273.235 €.
Del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno storitev znaša 4.668.491 €. V prihodkih prejeta
sredstva za namen pokrivanja stroškov amortizacije so bila v letu 2016 nižja od dejansko
obračunane amortizacije za 653.904 €. Za to vrednost je bila knjižena amortizacija v breme
obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (podskupina 980).
Združena amortizacija po ZIJZ znaša v letu 2016 864.034 € in je knjižena v breme kontov
podskupine 980.
4.) REZERVACIJE so bile v letu 2016 obračunane v znesku 0 €.
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2016 obračunani v znesku 175.282 € in se gibljejo
v okviru planiranih. 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 89: Realizirani ostali drugi stroški v letu 2016 primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in
realizacijo 2015 v €
Elementi bilance uspeha

Realizacija
2015

Finančni
načrt
2016

Realizacija
2016

Indeks Indeks Razlika Razlika
R16/
R16/
R16R16R15
FN16
R15
FN16

H3.1 Drugi stroški

177.897

182.900

175.282

98,5

95,8

-2.616

-7.618

- nadomestilo za uporabo stavbnega

120.633

121.500

120.711

100,1

99,4

78

-789

37.849

40.000

37.717

99,7

94,3

-131

-2.283

0

2.000

0

0,0

0

-2.000

19.415

19.400

16.853

86,9

-2.562

-2.547

- članarine združenjem
- nagrade dijakom
- ostalo

86,8

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 44.620 € in so v okviru načrtovanih. Večji del
zneska predstavljajo obresti od najetega kredita.
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Tabela 91: Realizirani odhodki iz financiranja v letu 2016 v primerjavi s Finančnim načrtom
2016 in realizacijo 2015 v €
Elementi bilance uspeha

Realizacija
2015

Finančni
načrt
2016

Realizacija
2016

Indeks Indeks
R16/
R16/
R15
FN16

Razlika
R16R15

Razlika
R16FN16

H3.2 Finančni odhodki

98.183

45.000

44.620

45,4

99,2

-53.563

-380

- obresti

95.872

43.500

44.167

46,1

101,5

-51.706

667

2.311

1.500

454

19,6

30,2

-1.857

-1.046

- tečajne razlike

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2016 znašali 59.637 € in so v načrtovanih okvirih oz. so nižji
od le-teh iz razloga, da v letu 2016 praktično niso nastali drugi izredni odhodki oz. so le-ti v
nizki vrednosti.
Tabela 92: Realizirani drugi odhodki v letu 2016 v primerjavi s Finančnim načrtom 2016 in
realizacijo 2015 v €
Elementi bilance uspeha
H3.3 Drugi odhodki

Realizacija
2015

Finančni
načrt
2016

Realizacija
2016

Indeks Indeks
R16/
R16/
R15
FN16

Razlika
R16R15

Razlika
R16FN16

86.635

72.000

59.637

68,8

82,8

-26.999

-12.363

- odhodki iz prejšnjih obdobij

1.243

2.000

5.253

422,7

262,7

4.010

3.253

- kazni

6.618

20.000

23.516

355,3

117,6

16.898

3.516

- odškodnine, rente

47.228

30.000

30.443

64,5

101,5

-16.785

443

- drugi izredni odhodki

31.546

20.000

425

1,3

2,1

-31.122

-19.575

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 202.036 € in so
nastali zaradi:
- oslabitve (oblikovanje popravka vrednosti) terjatev v višini 196.638 €. Največji delež te
vrednosti predstavljajo neplačani računi fizičnih oseb, za katere je bil oblikovan
popravek vrednosti v znesku 100.425,24 €.. Med pravnimi osebami predstavljajo
največji delež računi Bolnišnice Topolšica – 88.392,15 €, računi podjetja Supat d.o.o.
v skupnem znesku 3.661,68 €, računi pogrebne službe Gekott d.o.o. v skupnem
znesku 2.547,27 €. Na tem segmentu je bil planiran znesek 170.000 €, ki pa je bil
presežen predvsem zaradi vse večjih težavah pri izterjavi terjatev do fizičnih kupcev.
- oslabitve zalog v višini 546 €,
- sedanje vrednosti izločenih osnovnih sredstev v višini 4.852 €.
Tabela 93: Realizirani prevrednotovalni poslovni odhodki v letu 2016 v primerjavi s Finančnim
načrtom 2016 in realizacijo 2015 v €
Elementi bilance uspeha
H3.4 Prevrednotovalni odhodki
- oslabitev terjatev
- ostali prevrednotovalni odh.

Realizacija
2015

Finančni
načrt
2016

Realizacija
2016

Indeks Indeks
R16/
R16/
R15
FN16

Razlika
R16R15

Razlika
R16FN16

307.998

171.500

202.036

65,6

117,8 -105.961

30.536

232.868

170.000

196.639

84,4

115,7

-36.229

26.639

75.130

1.500

5.398

7,2

359,8

-69.732

3.898

2.3. POSLOVNI IZID
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Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje v
letu 2016 negativni poslovni izid oz. presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 1.710.613
€.
Obračun davka dohodka od pravnih oseb za leto 2016 ni izkazoval obveznosti plačila davka,
zato je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka nespremenjen,
tj. 1.710.613 €.
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 3.510.492 €. Letošnji presežek
odhodkov nad prihodki je ta znesek povečal na 5.221.105 €.
Izkazani negativni poslovni izid v letu 2016 v višini 1.710.613 € predstavlja izgubo v višini 1,74
% celotnega prihodka. Izguba nastaja iz višje rasti celotnih odhodkov kakor pa je bila rast
prihodkov v letu 2016 v primerjavi z letom 2015. Rast prihodkov v letu 2016 v primerjavi z
letom 2015 je bila v višini 5,6 % in ne zadošča za pokritje rasti stroškov, ki pa je bila v višini
8,5 %.
S Finančnim načrtom 2016 je sicer bila načrtovana rast stroškov plač glede na znane dejavnike
(povišanje stroška plač iz naslova napredovanj, višjih osnovnih plač) in novih zaposlitev zaradi
pričetka izvajanja novih programov (urgenca). Glede na to na področju plač beležimo manjša
odstopanja od Finančnega načrta 2016 iz razloga povečanih izplačil dražjih oblik dela (nadure)
zaradi realizacije povečanih obsegov dela.
Izredno, nenačrtovano odstopanje od Finančnega načrta 2016 pa v letu 2016 nastaja na
področju zdravil in zdravstvenega materiala. Glede na leto 2015 je bila v letu 2016 sicer
načrtovana manjša rast, dejanska rast pa je bila izredna – za 13,9 % na zdravilih in za 6,5 %
na področju zdravstvenega materiala (primerjalno v letu 2016 glede na leto 2015).
Povišanje cen s strani ZZZS-ja s 1.6.2016 v višini 3,6 % je sicer prineslo določen vir za
pokrivanje vseh povečanih stroškov v letu 2016 (800.000 €); problematika pri tem je, da ni bilo
predvidenih namenskih sredstev za pokrivanje stroškov napredovanj.
Tretji dejavnik, ki vpliva na negativne poslovne rezultate v letu 2016, pa je odprtje in začetno
leto obratovanja novega Urgentnega centra Celje. Iz tega naslova je SB Celje pridobila
dodatne prihodke za izvajanje novih programov, vendar pa na določenih segmentih
ugotavljamo, da kalkulativni elementi novih standardov za financiranje programov ne pokrivajo
vseh nastalih stroškov delovanja Urgentnega centra Celje.
Tako ugotavljamo, da izguba v letu 2016 nastaja iz treh poglavitnih vzrokov: dvig stroška plač,
izredna rast stroškov zdravil in zdravstvenega materiala ter delovanje novega urgentnega
centra.
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja
javnofinančnih prihodkov in odhodkov.
Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.547.516 € in se od
ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodkov, ki znaša 1.710.613 € (priloga 3 –
obračunski tok) razlikuje za 163.097 €.
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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-ja, ki je v veliki meri vezan na avansno
plačevanje in končni poračun sredstev (tudi likvidnih).
Likvidnostno stanje zavoda
V prvem delu leta 2016 je bolnišnica vse svoje obveznosti poravnavala v valutnem roku. Prve
likvidnostne težave so se pričele sredi leta in so se nato nadaljevale z različno dinamiko znotraj
vsakega meseca vse do konca leta. V tem času bolnišnica 52 dni (sešteti dnevi posameznih
mesecev) ni poravnavala vseh računov, ki so zapadli v plačilo. Zamude pri posameznem
plačilu so znašale do 10 dni.
Glavne vplive na likvidnostno situacijo bi lahko strnili v tri skupine:
- poslovni rezultat
- investicijska dejavnost
- dinamika plačil s strani kupcev
Poslovni rezultat je obrazložen v ostalih poglavjih tega poročila, prav tako tudi investicijska
dejavnost, ki je v letu 2016 presegla velikost letnih razpoložljivih sredstev. Realizirane
investicije so bile glede na valuto plačila plačane v letu 2016, del pa v letu 2017.
V letu 2016 je ZZZS kot naš največji poslovni partner račune poravnaval v predvidenem roku,
prav tako nakazoval avanse, razlika med avansi in vrednostjo končnega obračuna pa bo
nakazana v mesecu marcu leta 2017. Prostovoljne zavarovalnice so svoje obveznosti
poravnavale v valutnem roku. Plačevanje računov ostalih poslovnih partnerjev ter aktivnosti
za izterjavo le-teh je razvidno iz ostalih poglavij tega poročila.
Problematika likvidnostne situacije je razvidna tudi iz bilance stanja. Iz podatkov je razvidno,
da so se sredstva bolnišnice na podračunu enotnega zakladniškega računa v primerjavi s
stanjem 31.12. preteklega leta zmanjšala za več kot 2 mio €.
Na dan 31. 12. 2016 je imela bolnišnica poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev, ni
pa imela poravnane obveznosti do Ministrstva za zdravje iz naslova združevanja
amortizacijskih sredstev iz preteklih let v višini 811.492,20 €.
Tabela 94: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost v letu 2016 v €
Neporavnane obveznosti
glede na zapadlost

konto 22 –
kratkoročne obveznosti
do dobaviteljev

konto 24 –
kratkoročne obveznosti
do uporabnikov EKN

Skupaj stanje
na dan
31.12.2016

zapadle do 30 dni
zapadle od 30 do 60 dni
zapadle od 60 do 120 dni
zapadle nad 120 dni
Skupaj

0

811.492,20
811.492,20

811.492,20
811.492,20

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 2016 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
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V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov v letu 2016 izkazujemo odplačevanje
dolga v višini 487.500 €.
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. V letu 2016 je tako zapadlo v plačilo 12 mesečnih obrokov kredita po 40.625 € v
skupni višini 487.500 € in v izkazu tako izkazujemo neto odplačilo dolga. Odplačilo dolga je
razvidno tudi iz bilance stanja.
V tem istem izkazu pa v delu, ki se nanaša na povečanje oz. zmanjšanje sredstev na računih,
izkazujemo zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.035.016 €, kar je rezultat 1.547.516 €
presežka odhodkov nad prihodki izkazanega v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka ter 487.500 € neto odplačila dolga.
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti

Javna služba
Tržna dejavnost
Skupaj zavod

LETO 2015
LETO 2016
Davek
Davek
Poslovni
Prihodki
Odhodki
od
Prihodki
Odhodki
od
izid
doh.
doh.
89.376.990 88.527.469
849.521 94.521.504 96.299.688
3.624.475

3.571.247

93.001.465 92.098.716

53.228

3.666.163

Poslovni
izid
-1.778.184

3.598.592

67.571

902.749 98.187.667 99.898.280

-1.710.613

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe, v letu 2016 izkazuje preseganje odhodkov
nad prihodki v vrednosti 1.778.184 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa presežek
prihodkov nad odhodki v višini 67.571 €.
Pojasnila k izkazu za leto 2016 v primerjavi z letom 2015:
Bolnišnica je v letu 2016 poslovanje zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v vrednosti
1.710.613 €, v letu 2015 pa je izkazovala presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 902.749
€. Vzroki za presežek odhodkov nad prihodki v letu 2016 so v delu, ki se nanaša na izvajanje
javne službe, kar je podrobneje opisano v drugih poglavjih tega poročila. V letu 2016 so se
povečali prihodki iz naslova tržne dejavnosti, kar je imelo za posledico tudi večji presežek iz
tega dela poslovanja.
Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo v letu 2015 in 2016
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. prodaja elektrike in prejetih obratovalnih podpor za električno energijo;
h. parkirnina;
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prihodki od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin
(stanovanja).

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo v letu 2015 in
2016 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.
V letu 2016 je bilo izplačanih 0 € za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu.
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV
Poročilo o dodelitvi in uporabi javnih sredstev smo pripravili na podlagi 4. člena Zakona o
preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. L. RS, št.
33/11).
Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih
skupnosti, iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in od posrednih proračunskih
uporabnikov smo porabili za izvajanje javnih programov v letu 2016.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA
ZAVODA
V poslovnem poročilu za leto 2015 je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v
vrednosti 902.749 €. Kumulativni presežek odhodkov nad prihodki (izguba) iz preteklih let po
stanju na dan 31. 12. 2014 je bil 4.413.241 €. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki iz
poslovnega leta 2015 je tako zmanjševal kumulativno izkazan presežek odhodkov nad
prihodki, ki je bil po stanju 31. 12. 2015 tako 3.510.492 €.
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4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU
2016
Na podlagi izračunov po zgoraj navedenih pravilih izhaja, da za leto 2016 nimamo presežka
ugotovljenega po obračunskem načelu (ki se zmanjša za presežek izračunan v skladu z
ZIPRS1718), zato Svetu zavoda ne predlagamo nobenega sklepa o razporeditvi ugotovljenega
presežka za leto 2016.
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718
Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu, izračunan na podlagi 77.člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) se za javne zavode izračuna
tako, da se presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena
namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so
evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije.
V nadaljevanju je prikazan izračun ugotavljanja presežka prihodkov po denarnem toku iz
evidenčnih knjižb.
Tabela 95: Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb
v € brez centov
Oznaka za
Zap. št.
AOP
1

401

2
3

437
485/486

4

500

5
6
7

550
512
560

8

572/573

Naziv konta

2015

2016

Prihodki po denarnem toku

93.425.242

97.713.593

Odhodki po denarnem toku
Presežek prihodkov/odhodkov (3=1-2)
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev
Zadolževanje
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Odplačila dolga
Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih
(8=3+4+5-6-7)

93.392.847
32.395

99.261.109
-1.547.516

0

0

0
0
487.500

0
0
487.500

-455.105

-2.035.016

Iz podatkov iz zgornje tabele izhaja, da bolnišnica v letu 2016 ni imela izkazanega presežka
prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka. Enako velja tudi za leto 2015. Zaradi
navedenega ni bilo osnov za izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po
ZIPRS 1718.
Iz podatkov torej izhaja, da za leto 2015 in 2016 ne izkazujemo presežka izračunanega
po denarnem toku v skladu z ZIPRS1718.
V primeru, da bi v izkazovali presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku in da bi v
nadaljnjih izračunih v skladu z zakonodajo izkazovali presežek prihodkov nad odhodki, bi tako
izračunan presežek evidentirali na posebnem podkontu podskupine 985 (985800-presežek po
zakonu o fiskalnem pravilu). V letu 2016 zaradi zgoraj navedenega te knjižbe nismo izvedli.

4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu
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Javni zavod skladno z računovodskimi predpisi ugotovi presežek po obračunskem načelu.
Hkrati mora skladno z ZIPRS1718 izračunati tudi presežek po denarnem toku. Presežek,
ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1718.
Razlika presežka (po predvidevanjih bo presežek po obračunskem načelu vedno večji kot tisti,
ki je izračunan skladno z ZIPRS1718) se skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, porabi
v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi javnega zavoda.
Za poslovno leto 2016 je v Splošni bolnišnici Celje ugotovljen poslovni izid po načelu nastanka
poslovnega dogodka (obračunsko načelo) iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov od 01.01.2016 do 31.12.2016 v višini 1.710.613 € in sicer presežek odhodkov
nad prihodki. Zaradi navedenega nadaljnjih izračunov nismo izvajali.

Datum:_____________
Podpis pooblaščenega računovodje
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
________________________________

Podpis odgovorne osebe
Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.
_______________________________

Irena Andrenšek Ferkolj, univ. dipl. ekon.
______________________________

Seznam okrajšav, uporabljenih v dokumentu
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AER
AJPES
ALS
AOP
BC
BOD
CEM
COB
CT
DDV
DI
DIAS
DMS
DORA
ELKO
ESBL
EUR
FN
GOI dela
INP
KAS
KK
KNP
KTO
MR
MRI
MRSA
MTS

Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Advanced Life Support
Avtomatska obdelava podatkov
Bussiness Connect
Bolnišnično oskrbni dan
Cikloergometrija
Centralni operativni blok
Računalniška tomografija
Davek na dodano vrednost
Drobni inventar
Det Norske Veritas International Accreditation Standard
Diplomirana medicinska sestra
Državni program presejanja za raka dojk
Ekstra lahko kurilno olje
Extended spectrum beta-lactamase
Evro
Finančni načrt
Gradbeno, obrtna in inštalacijska dela
Internistična nujna pomoč
Karotidna angioplastika z vstavitvijo žilne opornice
Kazalniki kakovosti
Kirurška nujna pomoč
Konto
Magnetna resonanca
Slikanje z magnetno resonanco
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Manchesterski triažni sistem

MZ
NLZOH
NMP
NNJF
NOD
OIIM
OIMOS

Ministrstvo za zdravje
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Nujna medicinska pomoč
Notranji nadzor javnih financ
Negovalni oskrbni dan
Oddelek za intenzivno interno medicino
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok
in terapijo bolečin
Obvezno zdravstveno zavarovanje
Picture archiving and communication system
Psihiatrična bolnišnica
Prehospitalna enota
Percutaneous transluminal coronary angioplasty
Pediatrični urgentni center
Realizacija
Radiološki Informacijski Sistem
Republika Slovenija
Razjede zaradi pritiska
Splošna bolnišnica
Splošna bolnišnica Celje
Služba nujne medicinske pomoči
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje
Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

OZZ
PACS
PB Vojnik
PHE
PTCA
PUC
R
RIS
RS
RZP
SB
SBC
SNMP
SPIV
SPOBO
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SPP
SVIT
TPO
UCC
UKC
UPB
UZ
VEGF
VPD
VPP
VRE
VZD
ZD
ZDZdr
ZFU
ZIntPK
ZIPRS
ZJF-C
ZJN
ZJZP
ZPDZC
ZPIZ
ZPPKZ
ZSPJS
ZT
ZUE
ZUJF
ZUPPJS
ZZdrS-E
ZZRZI
ZZZS
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Skupina primerljivih primerov
Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih
sprememb in raka na debelem črevesu in danki
Test za prvo pomoč
Urgentni center Celje
Univerzitetni klinični center
Uradno prečiščeno besedilo
Ultrazvok
Vascular endothelial growth factor
Varstvo pri delu
Varstvo pred požarom
Vancomycin-resistant enterococci
Vrsta zdravstvene dejavnosti
Zdravstveni dom
Zakon o duševnem zdravju
Zakon o finančni upravi
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah
Zakon o javnem naročanju
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik
specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine
specialist
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zdravstveni tehnik
Zakon o uvedbi eura
Zakon za uravnoteženje javnih financ
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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