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UVOD

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
IME: Splošna bolnišnica Celje

SEDEŽ: Oblakova ulica 5, 3000 Celje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716

DAVČNA ŠTEVILKA: 42119022

ŠIFRA UPORABNIKA: 2768 5

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030276827

TELEFON: +386 3 423 30 00

FAX: +386 3 423 36 66

SPLETNA STRAN: www.sb-celje.si

USTANOVITELJ: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

DATUM USTANOVITVE: 12.01.1993

DEJAVNOSTI: 
Splošna bolnišnica Celje opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega: 

1. Specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost (N 85.122), ki obsega:
• specialistično ambulantne preglede z vso potrebno diagnostiko,
• ambulantno rehabilitacijo;

2. Bolnišnično zdravstveno dejavnost (N 85.11), ki obsega:
• specialistično bolnišnično dejavnost s poglobljeno diagnostiko, operativnimi posegi in drugim 

zdravljenjem, vključno z dnevno bolnišnico, zdravstveno nego in medicinsko rehabilitacijo,
• storitve nemedicinskega zdravstvenega varstva, kot so namestitev, prehrana in podobno;

3. Drugo zdravstveno dejavnost (N 85.14), ki obsega:
• zdravstveno nego, fizioterapijo, delovno terapijo, logopedijo in dejavnost psihologov,
• dejavnost laboratorijev, radiološke tehnike in ostalo,
• preskrbo s krvjo in krvnimi preparati (dejavnost krvnih, spermalnih in tkivnih bank);

4. Dejavnost lekarn (G 52.31), ki obsega:
• bolnišnično  lekarniško  dejavnost  in  prodajo  pomožnih  zdravilnih  sredstev,  ortopedskih 

pripomočkov,
• proizvodnjo farmacevtskih preparatov (DG 24.42),
• trgovino na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki (G 51.460);

5. Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine (K 73.104), ki obsega:
• izvajanje raziskav za domače in tuje naročnike,
• usposabljanje mladih raziskovalcev,
• organiziranje znanstveno-raziskovalnih in strokovnih srečanj,
• zagotavljanje kadrovskih in materialnih virov za izvajanje raziskovalne dejavnosti,
• raziskovalno  dejavnost  na  področju  temeljne  medicine,  klinične  medicine,  stomatologije, 

farmacije in javnega zdravstva;
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6. Gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen:
• opravljanje dejavnosti za paciente,
• prodaja kozmetičnih in toaletnih izdelkov,
• trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami (G 52.47),
• dejavnost menz (H 55.51),
• priprava in dostava hrane (catering) (H 55.52), 
• točenje pijač (H 55.400),
• dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (O 93.01),
• frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost (O 93.02),
• oskrba s paro in toplo vodo (E 40.30);

7. Drugo  izobraževanje,  izpopolnjevanje  in  usposabljanje  (M  80.42),  ki  vključuje  izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje na raznih področjih, povezanih z osnovno dejavnostjo Splošne 
bolnišnice Celje;

8. Drug kopenski potniški promet (I 60.23), cestni tovorni promet (I 60.24).

ORGANI ZAVODA:

• svet  zavoda  (sestavlja  5  predstavnikov  ustanovitelja,  1  predstavnik  Občine  Celje,  1 
predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 2 predstavnika zaposlenih),

• direktor zavoda,
• strokovni svet zavoda, 
• strokovna direktorica zavoda,
• svet za zdravstveno nego.
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PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Oddelek za vzdrževanje higiene

    Oddelek za transport boln ika

    Socialna služba   

DIREKCIJA

PODR OČJA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SE KTORJI NEMEDICINSKIH 
DEJAVNOSTI

PODROČJE 
ZDRAVSTVENE NEGE

Tajništvo direkcij e

Služba za odnosi z javnostmi

Služba  za notranjo revizijo

Poslovna koordinacija s p rotoko lom

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SKUPNO 
MEDICINSKO 
PODROČJE

NEOPERATIVNO 
MEDICINSKO 
PODROČJE 

OPERATIVNO 
MEDICINSKO 
PODROČJE

GINEKOLOŠKO 
PORODNIŠKO MED. 

PODROČJE

Transfuzijski c enter

Oddelek za nuklea rno 
medicino

Oddelek z a 
patom orfolog ijo i n 

citolo gijo

Oddelek za 
medicinsko 
rehabilitacijo

Oddelek z a 
laboratorijs ko 

medicino

Rentgenološki oddelek

Lekarna

Urgentni oddelek

Oddelek za 
maksilofacialno   in 

oralno kirurgijo

Očesni oddelek

Otorinolaringološki 
oddele k

Od delek za or topedijo 
in športne poškodb e

Urološki od delek

Otroški  oddelek 
kirurških strok

Tra vmatološki oddel ek

O ddelek za skupne 
potrebe krgirurgije

Odd. za diabetes z 
endokrinolog.,  angiologijo 

in revmat ologijo

Oddelek za inte nzivno 
interno m edicino

Oddelek z a splošno in 
abdominalno  kir urgijo

Oddele k za žilno 
kirurgijo

Oddelek za plastično in 
rekonst ruktivno kirurgijo, 
kirurgijo roke in opekline

Odd. za anesteziologijo, 
int. medicino operat. strok 

in terapijo bolečin

Oddelek za bolez ni 
prebavil

Oddelek za 
hema tologijo in 

on kologijo

Oddele k za bolezni 
ledvic ijn dializo

Nev rološki oddelek

Odd. za in fekcijske 
bolezni in vročinska 

stanja

Dermatove nerološki 
oddelek

PEDIATRIČNO 
MEDICINSKO 
PODROČJE

Otroš ki oddelek

S PLOŠNO KADROVSKO 
PRAVNI SEKTOR

Odd elek za bolezni 
srca, p ljuč  in ožilj a

Ginekološko porodn iški 
oddel ek

RAZISKOVALNO 
RAZVOJN O  MED. 

PODROČJE

SEKTOR ZA FINANCE 
IN RAČUNOVOD STVO

SEKTOR ZA 
EKONOMIKO

SEKTOR ZA 
INVESTI CIJE, 
PRESKRBO IN 
VZDRŽEVANJE

SEKTOR ZA 
ORGANIZACIJO,  
INFORMATIKO IN  

KAKOVOS T

VODSTVO ZAVODA

Predsednik sveta zavoda:  Franc Košir, univ. dipl. prav.
Direktor zavoda: mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.
Strokovna direktorica zavoda: prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med.
Glavna medicinska sestra: 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. 
Pomočnica direktorja za organizacijo, kakovost in informatiko: mag. Mateja Manfreda-Ibrič, 
univ.dipl.ekon.
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PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA  

V  Splošni  bolnišnici  Celje  je  bilo  na  dan  31.12.2008  zaposlenih  1.709  delavcev,  od  tega  256 
zdravnikov (166 zdravnikov specialistov, 64 zdravnikov specializantov in 26 zdravnikov sekundarijev). 
V okviru medicinskega področja so  zaposleni tudi   4 specialisti  magistri  farmacije (3 s področja 
medicinske  biokemije  in  1  s  področja  klinične  farmacije),  12  delavcev  z  univerzitetno  izobrazbo 
(farmacevti, biologi, biokemiki), 92 delavcev z visoko strokovno in višjo izobrazbo (radiološki inženirji, 
laboratorijski inženirji, fizioterapevti, delovni terapevti). V okviru V. stopnje izobrazbe je zaposlenih 36 
laboratorijskih in farmacevtskih tehnikov. 

Področje zdravstvene nege pokriva 291 diplomiranih medicinskih sester, 500  srednjih medicinskih 
sester oz.  zdravstvenih tehnikov, 2 socialni  delavki,  1 dipl.  sanitarni  inž.,  26 bolničarjev in še 75 
drugih poklicnih skupin ( spremljevalci bolnikov, obdukcijski pomočniki, strežnice). 

Na področju nemedicinske dejavnosti je zaposlenih  13 inženirjev, 25 tehnikov različnih področij in 
195  delavcev  z  nižjimi  kvalifikacijskimi  strukturami  (  vzdrževalci,  šoferji,  kuharji,  transporterji  in 
pomožni  delavci  v  kuhinji).  Področje  zdravstvene  administracije  pokriva   104  zdravstvenih 
administratorjev.  Na  upravno  administrativnem  področju  delajo  strokovnjaki  različnih  strokovnih 
področij (ekonomisti, organizatorji dela, pravniki,..), od tega  jih ima 28 univerzitetno izobrazbo, 32 
visoko  in  višjo  strokovno  izobrazbo,  16  srednjo  strokovno  izobrazbo,  1  delavec  pa  ima  nižjo 
izobrazbo od V.stopnje.  

V bolnišnici imamo večje število delavcev z naslednjimi znanstvenimi naslovi in izvoljenimi nazivi: 11 
doktorjev znanosti, 30 magistrov ter 2 izredna profesorja, 2 docenta in  17 asistentov, ki občasno 
delajo na obeh Medicinskih fakultetah.
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ZAVOD:          Splošna bolnišnica Celje  
Naslov:           Oblakova ulica 5, 3000 Celje               

 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008

Odgovorna oseba: mag. Marjan Ferjanc, 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 – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007:

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.

8



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. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 
Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o  zdravniški  službi  (Uradni  list  RS št.  98/1999,  67/2002,  15/2003,  45/2003-UPB1, 

63/2003 Odl.US:  U-I-291-00-15,  2/2004,  36/2004-UPB2,  62/2004 Odl.US:  U-I-321/02-12, 
47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),

- Določila Splošnega dogovora za leto 2007 in 2008 ter Področnega dogovora za bolnišnice za 
leto 2007 in 2008 z aneksi,

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-
ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),

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

- 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),

- Pravilnik  o  enotnem kontnem načrtu  za proračunske uporabnike  in  druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 
138/06, 120/07 in 124/08),

- Pravilnik  o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),

- Pravilnik o  načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih   sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),

- 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.  člena  Zakona  o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03).

c) Interni akti zavoda :
- Statut Splošne bolnišnice Celje in soglasje Vlade RS, sprejet dne 3.12.2007
- Odlok o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod, sprejet dne 12.1.1993 

Odlok o  spremembi in  dopolnitvi Odloka o  preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni 
zavod z dne 18.6.1996
Odlok o  spremembi in  dopolnitvi Odloka o  preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni 
zavod z dne 31.7.1997
Odlok o  spremembi in  dopolnitvi Odloka o  preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni 
zavod z dne 14.6.2001
Odlok o  spremembi in  dopolnitvi Odloka o  preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni 
zavod z dne 19.2.2002
Odlok o  spremembi in  dopolnitvi Odloka o  preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni 
zavod z dne 26.6.2002
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Odlok o  spremembi in  dopolnitvi Odloka o  preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni 
zavod z dne 17.1.2006

- Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela z dne 19.7.2008
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje z dne 28.7.2008
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje 

28.8.2008
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v javnem zavodu SBC
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih
- Poslovnik o delu komisije za posodabljanje Splošne bolnišnice Celje
- Navodilo o vsebini in nošenju identifikacijskih priponk
- Pravilnik o delu komisije za zdravstveni material v Splošni bolnišnici Celje
- Navodila za zavarovanje in izterjavo terjatev
- Pravilnik o poslovanju medicinske knjižnice
- Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo v Splošni bolnišnici Celje
- Pravilnik o delu etične komisije
- Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov na območju Splošne bolnišnice Celje
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Splošni bolnišnici Celje
- Navodilo o postopku sprejemanja donacij računalniške opreme
- Pravilnik za varno uporabo računalniškega sistema
- Pravilnik o delu komisije za SPP
- Navodila o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo
- Pravilnik o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje
- Pravilnik o nabavnih procesih v Splošni bolnišnici Celje
- Navodila o izvajanju internih strokovnih izpopolnjevanj
- Pravilnik o določitvi vrste in številu delovnih mest, na katerih se opravljajo dežurstvo in 

pripravljenost
- Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi
- Navodilo za izvedbo donacijskega postopka
- Navodila za evidentiranje dela v času dežurstva in pripravljenosti
- Navodilo o vsebini in nošenju identifikacijskih priponk
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem in kreditiranju zasebne stanovanjske 

gradnje
- Pravilnik o delovnem času
- Odredba o delovnem času uprave in Sklep o spremembi pričetka delovnega časa
- Odredba o evidentiranju prisotnosti na delu in odsotnosti z dela
- Navodila za evidentiranje prisotnosti na delu
- Pravilnik o obveščanju
- Pravilnik o financiranju strokovnega izobraževanja
- Pravilnik o odgovornosti delavcev za delovne obveznosti
- Pravilnik o varstvu pri delu
- Pravilnik o ukrepih varstva pri delu
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Pravilnik  o projektnem vodenju v Splošni bolnišnici Celje
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2.  DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

SB Celje ima zastavljene naslednje dolgoročne oz. strateške cilje: 

S1. Zadovoljstvo uporabnikov 
• Zadovoljstvo pacientov in svojcev s storitvami bolnišnice
• Sodelovanje in razmejitev dela med različnimi ravnmi in oblikami zdravstvenega varstva 
• Izpolnjevanje pogodbenih določil do ZZZS

• Vzpostavljen  profesionalizem  na  področju  odnosov  z  zunanjimi  javnostmi  in  nadgradnja 
pozitivne javne podobe

• Povezovanje z medicinskimi fakultetami

S2. Strokovni razvoj 
• Sledenje in uvajanje najnovejših in novih metod dela, diagnostičnih postopkov
• Kontinuirano znanstvenoraziskovalno delo
• Permanentno izvajanje učne dejavnosti in povezovanje z medicinskimi fakultetami
• Status kliničnosti posameznih področij
• Permanentno izboljševanje kakovosti
• Celovito obvladovanje strokovno medicinskih tveganj in varnosti pacientov

S3. Uravnoteženo poslovanje 
• 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 

• Zagotavljanje kakovosti  in optimizacija procesa zdravstvene obravnave pacienta in ostalih 
notranjih procesov

• Standardizacija delovnih procesov
• Zagotavljanje optimalne učinkovitosti zaposlenih
• Celovito obvladovanje poslovnih tveganj

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

• Spremljanje  razvoja  informacijskih  sistemov  in  uvajanje  novosti  v  prakso  (PACS, 
telemedicina, računalnik ob postelji, elektronsko arhiviranje, zvočni zapis)

• Vključevanje v projekt e-zdravje

S6. Razvoj kadrovskih potencialov 
• 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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• Zagotavljanje permanentnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih ter prenosa znanja

S7. Prostorski razvoj in opremljenost 
• Nadomestna novogradnja
•  Posodabljanje in nabava nove opreme  
•  Razvoj prometne infrastrukture

3.  LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni cilji SB Celje izhajajo iz strateških ciljev in Finančnega načrta 2008. Glede na to navajamo cilje 
SB Celje za leto 2008 po posameznih vsebinskih področjih delovanja.

1. Obseg dela
- doseganje 100 % planiranega  obsega dela do ZZZS

         -     povečevanje prihodkov iz širitev pogodbenih programov do ZZZS
- prestrukturiranje pogodbenih programov do ZZZS v primeru neustrezne strukture in višine 

določenih programov
- pridobitev dodatnih finančnih sredstev iz naslova podcenjenosti akutne obravnave
- pridobitev  finančnih  sredstev  v  okviru  partnerskih  dogovarjanj  2008  iz  že  odobrenih 

zdravstvenih  programov  preko  Zdravstvenega  sveta  (balonska  kifoplastika,  enota 
možganske kapi, zdravilo Remicade)

- pridobitev odobritve že posredovanih in še neodobrenih programov preko Zdravstvenega 
sveta  in  pridobitev  finančnega  pokritja  za  njihovo  izvajanje  (internistična  onkologija, 
hemato-onkologija)

- povečanje  trženja  storitev  izven  ZZZS  (nadstandardne  namestitve,  gostinske  storitve, 
samoplačniške zdravstvene storitve, storitve nege)

2.  Strokovno delo
- postavitev transfuzijskega centra
- organizacija enote za zdravljenje možganske kapi 
- zagon projekta »Urgenca« po principu celovite kakovosti 
- elektronska histološka napotnica, oziroma natančna pot elektronskega izvida 
- posodobitev kardiološke funkcionalne diagnostike 
- angiološki center 
- izboljšana organiziranost oddelkov 
- uvedba nekaterih novih kliničnih poti 
- začetek izvajanja procesa celovite kakovosti na nekaterih novih področjih 
- začetek beleženja strokovnih in organizacijskih odklonov pri obravnavi bolnikov 
- klinično patološke konference na ravni bolnišnice 
- začetek izvajanja interne šole iz urgentne medicine 

3. Finančno poslovanje
- uravnoteženo poslovanje
- zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti

4. Obvladovanje stroškov
- optimalna izkoriščenost materialnih virov
- optimalna izkoriščenost človeških virov z izboljšano organizacijo dela
- obvladovanje stroškov zdravil s pomočjo Komisije za zdravila
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- obvladovanje stroškov zdravstvenega materiala preko Komisije za zdravstveni material

5.   Celovita kakovost
- pridobitev certifikata ISO 9001 za dejavnost Transfuzijske medicine
- verifikacija transfuzijskega centra pri JAZMP
- prepoznavanje in opis procesov v bolnišnici
- izobraževanje za notranje presojevalce in managerje kakovosti
- informiranje zaposlenih o  vsebinah s področja izboljševanja kakovosti
- pogovori o varnosti
- skupina za preprečevanje padcev

6.     Kadri
- uskladitev števila zaposlenih s planiranim številom delavcev
- pridobivanje deficitarnih kadrov
- nagrajevanje
- izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih s poudarkom na 

internem izobraževanju
- vključevanje v programe aktivnih politik  zaposlovanja,  ki  jih financira Zavod RS za 

zaposlovanje
          
7.     Investicijska dejavnost

- racionalna poraba investicijskih virov
- namenska poraba amortizacijskih sredstev
- prilagajanje obsega naložbene dejavnosti finančnim zmožnostim
- pridobivanje investicijskih sredstev iz drugih virov

8.      Notranji nadzor
- analiza in izboljšanje obvladovanja tveganj na področju nastanitve in oskrbe 

spremljevalcev bolnih otrok, ki se zdravijo v bolnišnici
- analiza in izboljšanje obvladovanja tveganj na področju organiziranosti zagotavljanja 

neprekinjene zdravstvene oskrbe bolnišnice, ki je organizirana v obliki dežurstva in 
pripravljenosti

- analiza in izboljšanje obvladovanja tveganj na področju urejenosti stimulativnega 
nagrajevanja delavcev v bolnišnici

- analiza zadovoljivosti dopolnitve sistema notranjih kontrol na področju obračuna plač,
- analiza zadovoljivosti dopolnitve sistema notranjih kontrol na področju povračil potnih 

stroškov za prihod na/z dela 
- analiza zadovoljivosti dopolnitve sistema notranjih kontrol na področju obveščanja 

bolnikov
- analiza zadovoljivosti dopolnitve sistema notranjih kontrol na področju urejenosti 

vodenja čakalnih knjig
- zasnova metodologije za celovito obvladovanje poslovnih tveganj v bolnišnici
- izdelava registra poslovnih tveganj za strateško in taktično raven odločanja
- izvedba samoocenitve notranjega nadzora javnih financ za vsa poslovna področja v 

bolnišnici
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4.   OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

1. Obseg dela

SB Celje je v letu 2008 na področju akutne obravnave dosegla program v celoti in ga celo presegla, 
za  kar  smo  v  skladu  z  Dogovorom  2008  dobili  na  nekaterih  področjih  dodatna  plačila  (porodi, 
operacije endoproteze kolka).  Neakutna obravnava je  bila realizirana v višin 95 %.  Specialistična 
ambulantna dejavnost na nekaterih področjih ni bila v celoti realizirana (Priloga 1).

Iz  naslova  širitev  pogodbenih programov do ZZZS je  SB Celje  v  Pogodbi  2008 pridobila  širitve 
programov v skupni vrednosti 1,7 mio EUR (spec. amb.dejavnost in hospitalna dejavnost). V okviru 
širitev programov je SB Celje posredovala tudi  predlog za program bariatrične kirurgije,  ki  pa ga 
nismo  pridobili.  Skupen  predlog  vseh  širitev  programov,  ki  ga  je  SB  Celje  posredovala  preko 
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, je bil v bistveno višji.

SB Celje je v letu 2008 z Aneksom 1 k Pogodbi 2008 začasno prestrukturirala programe spec.amb. 
dejavnosti in trajno prospektivni program sivih mren in PTCA posegov. 

SB Celje je v okviru Področnega dogovora 2008 pridobila sredstva iz podcenjenosti programa akutne 
obravnave v višini 374.657 EUR. 

V okviru dogovarjanj 2008 je SB Celje pridobila finančna sredstva iz naslova vseh novih odobrenih 
zdravstvenih programov s strani Zdravstvenega sveta. Obseg programov in s tem finančna sredstva 
so bila priznana v manjši višini kot jih je odobril Zdravstveni svet (približno 50%).

SB Celje je v letu 2008 ponovno posredovala na Zdravstveni svet program internistične onkologije, ki 
ni bil odobren. Na Zdravstveni svet smo v letu 2008 posredovali tudi program bariatrične kirurgije, ki 
prav  tako  še  ni  odobren.  Pripravljen  je  bil  tudi  program robotske  kirurgije,  ki  je  bil  posredovan 
pristojnemu razširjenemu strokovnemu kolegiju. 

SB Celje je v letu 2008 realizirala za cca 12 % več prihodkov iz prodaje nemedicinskih storitev kot v 
letu 2007. V okviru tega so se povečali  predvsem prihodki iz trženja gostinskih storitev. V letu 2008 
so se povečali  tudi prihodki na področju trženja zdravstvenih storitev (za 8% v primerjavi z letom 
2007).  Na  področju  trženja  zdravstvenih  storitev  največji  delež  zavzema  trženje  oddelka  za 
patomorfologijo in citologijo, Oddelka za laboratorijsko diagnostiko in Transfuziološkega oddelka.  

2. Strokovno delo

Realizirani cilji na področju strokovnega dela: 
- transfuzijski center je dobil certifikat ISO 9000/2001;
- center  za  zdravljenje  možganskih  kapi  je  uspešno  izvajal  novejše  zdravljenje 

možganskih kapi, kljub veliki prostorski stiski zaradi povečane regije;
- projekt »Urgenca« je zelo kompleksen projekt, ki zajema strokovno, organizacijsko in 

logistično  prenovo;  ima 13  procesnih  aktivnosti,  ki  vse  uspešno  tečejo,  časovnica 
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zajema 4  leta  in  je  odvisna  od gradnje  novega urgentnega centra  in  sposobnosti 
pridobivanja evropskih sredstev

- elektronska histološka napotnica je v demo – verziji;
- nakup 3D UZ aparata nam omogoča boljšo srčno UZ diagnostiko in uspešno poteka 

hkrati z edukacijo vseh kardiologov; 
- angiološki  center  je  povezal  vse  stroke  v  bolnišnici,  kar  je  velika  strokovna  in 

organizacijska  pridobitev  z  organizacijo  po  procesnem  principu.  Narašča  število 
operacij karotidnega debla;

- izboljšana organiziranost nekaterih oddelkov je dal možnost strokovnemu razvoju;
- uvedba novih kliničnih poti na področjih, ki so specifična za našo bolnišnico (AKS, »$ 

urna obravnava MA-FA poškodbe; 
- proces  celovite  kakovosti  nameravamo  izpeljati  na  čim  več  oddelkih,  trenutno  se 

izvaja v Centralnem laboratoriju in v Sterilizaciji;
- sprejeli  smo  odločitev  o  beleženju  in  analizah  vseh  odklonov,  ki  se  dogajajo  na 

oddelčni  in  bolnišnični  ravni,  ter  njihovo  analizo,da  bomo  lahko  izvedli  korekture 
problematičnih postopkov;

- pričeli  smo  izvajati  klinične  konference  o  zanimivih  primerih  na  ravni  celotne 
bolnišnice; 

- za čim boljšo varnost in strokovnost pri delu smo znotraj bolnišnice pričeli z rednim 
izvajanjem edukacije za vse zdravnike, ki delajo na področju urgentne medicine.

3. Finančno poslovanje

SB  Celje  je  v  letu  2008  dosegla  presežek  prihodkov  nad  odhodki  v  višini  2,6  mio  EUR,  kar 
predstavlja 3,09 % celotnega prihodka. S tem je bil v celoti dosežen in tudi presežen načrtovani cilj – 
uravnoteženo poslovanje.

V celotnem obračunskem obdobju leta 2008 je bila SB Celje plačilno sposobna in je poravnavala 
svoje obveznosti v dogovorjenih rokih, kar ohranja osnove za njeno dolgoročno plačilno sposobnost. 
To pomeni, da so bili  zastavljeni cilji realizirani v celoti. Pri gospodarjenju z denarnimi sredstvi je SB 
Celje  izkoriščala  poslovne  priložnosti,  ki sta jih  nudila nabavni trg  in finančni trg. Dosegale  so se 
ugodnosti v obliki bonusov in rabatov, z vnaprejšnjim poravnavanjem obveznosti pa so bili realizirani 
tudi kasaskonti. Na področju plačilnega prometa se je SB Celje aktivno vključevala v kompenzacijske 
verige  kot  partner,  ki  je  zagotavljal  končno  nakazilo  likvidnih  sredstev.  Začasni  viški  denarnih 
sredstev  so  bili  deponirani  pri  zakladnici  Republike  Slovenije.  SB  Celje  ni  zadolžena  in  nima 
obveznosti do odplačil kreditov.

4.  Obvladovanje stroškov

SB Celje si z letnim finančnim načrtom glede na načrtovano višino prihodkov zastavi možen okvir 
višine odhodkov po glavnih skupinah stroškov.  Glede na to se pripravijo letni in mesečni operativni 
plani ciljnih stroškov po najpomembnejših skupinah stroškov po posameznih organizacijskih enotah, 
kjer imajo vodstva oddelkov neposreden vpliv na njihov nastanek (zdravila in zdravstveni material, 
zunanje  laboratorijske  storitve,  izobraževanje).  Za  obvladovanje  stroška  dela  se  pripravi  plan 
zaposlenosti po organizacijskih enotah glede na predviden obseg dela in kadrovske normative.

SB  Celje  je  v  letu  2008  redno  spremljala  omenjene  kategorije  stroškov  na  nivoju  posameznih 
organizacijskih enot in o tem obveščala vodstva oddelkov. Na rednih mesečnih sestankih z vodstvi 
oddelkov so se obravnavala odstopanja od planov in ukrepi za gibanje stroškov v okviru načrtovanih 
vrednosti. 
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Za obvladovanje največje kategorije materialnega stroška – zdravil in zdravstvenega materiala, ki v 
strukturi stroškov predstavlja  preko 20 % celotnega stroška bolnišnice,  ima SB Celje že vrsto let 
vzpostavljeni dve komisiji: Komisijo za zdravila in Komisijo za zdravstveni material. 

Ob primerjavi realiziranih celotnih odhodkov v letu 2008 v primerjavi s planiranimi v okviru sprejetega 
Finančnega načrta 2008 ugotavljamo, da so celotni odhodki presegli planirane za 8,7 %.  Vzrok je v 
predvsem v preseganju stroškov dela zaradi uveljavitve nove plačne reforme v letu 2008, ki je sicer 
bila predvidena s finančnim načrtom, vendar ne v takšni dinamiki kakor se je dejansko realizirala. 
Glede  na  skupno  preseganje  načrtovanih  prihodkov  (za  12  %  v  primerjavi  z  načrtovanimi) 
ocenjujemo, da je bilo obvladovanje stroškov v letu 2008 ustrezno.

5. Kadri in zaposlenost

V  okviru  plana  zaposlenosti  za  leto  2008  je  bilo  skupno  povprečno  letno  načrtovanih  1.659 
zaposlitev, dejansko povprečno letno število zaposlenih v letu 2008 pa je bilo 1.661, kar pomeni, da 
je bila zaposlenost v okviru načrtovanega.

Še naprej ostaja problem nezadostnega števila zdravnikov specialistov deficitarnih področij, ki jih ne 
uspemo zapolniti niti z zaposlovanjem tujcev. Za deficitarna področja smo iskali tudi specialiste tujce 
in jim omogočili zaposlitev,  že za usposabljanje,  za verifikacijo v tujini pridobljene specializacije. Z 
redno  zaposlenimi  zdravniki  specialisti  kljub  dodatnim  obremenitvam  in  delu  preko  polnega 
delovnega  časa  nismo  mogli  zagotoviti  nemotenega  izvajanja  dela.   Za  delo  na  deficitarnih 
specialističnih področjih smo  z zdravniki specialisti in specializanti sklepali  pogodbe o zaposlitvi za 
dopolnilno delo ter civilno pravne pogodbe.  

SB Celje kot javni zavod se pri nagrajevanju oz. stimuliranju poslužuje zakonskih  možnosti v okviru 
izplačila redne delovne uspešnosti in dodatka iz povečanega obsega dela. 

Pri  izobraževanju  zaposlenih  smo dajali  prednost  internim  izobraževanjem ter  sledili  sprejetemu 
planu izobraževanja po posameznih oddelkih. 

V letu 2008 smo se vključili v programe zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, ki jih financira 
Zavod za zaposlovanje-  strukturni skladi EU (5 delavcev) . 

6. Investicijska dejavnost

Investicijska  dejavnost  v  letu  2008  je  potekala  v  skladu  z  začrtanim  planom  investicij  in 
investicijskega vzdrževanja  ter  realnimi  finančnimi  zmožnostmi.  Zaradi  dolgotrajnih  postopkov  se 
dokončna  nabava  tehnološko  zastarele  in  iztrošene  medicinske  opreme  na  področju  slikovne 
diagnostike prestavlja v letu 2009. Sicer pa so bile na področju medicinske opreme izvedene nabave 
na vseh tistih segmentih, kjer je bila potrebna zamenjava ali posodobitev za nemoteno opravljanje 
zdravstvene dejavnosti.

V letu 2008 je bil  praktično zaključen v letu 2007 pričeti  obsežen sklop petih investicij  večinoma 
financiranih s strani Ministrstva za zdravje. Sklop investicij zajema: gradbeno obrtniška instalacijska 
dela  in  dobavo in  montažo opreme za  oddelke  za  medicinsko  rehabilitacijo,  dermatovenerološki 
oddelek, lekarno, upravo in transformatorsko postajo. Skupna ocenjena vrednost te investicije je bila 
5,473 mio EUR (od tega 5,116 Ministrstvo za zdravje, 0,357 mio EUR lastni vložek SB Celje ). Od 
tega še ni  bila  realizirana samo dobava in montaža opreme v lekarni  in  oddelku za medicinsko 
rehabilitacijo v ocenjeni vrednosti 744.000 EUR. 
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Vse  leto  2008  so  potekale  tudi  aktivnosti  za  obsežen  investicijski  cikel  v  nadaljnjo  prostorsko 
posodabljanje bolnišnice v okviru predvidena nadomestne novogradnje, ki naj bi bila dokončana do 
leta 2017. 

7. Celovita kakovost

Na  področju  kakovosti  smo  v  letu  2008  izpeljali  več  aktivnosti,  ki  smo  jih  zastavili  na  podlagi 
nacionalnih usmeritev za razvoj kakovosti v zdravstvu. 

a)  Pomemben poudarek je na izobraževanju zaposlenih, v ta namen smo:
- zaključili serijo izobraževanj za pridobivanje znanj s področja vodenja, 
- tri sodelavke so uspešno zaključile izobraževanje in pridobile naziv menedžerja kakovosti,
- organizirali  smo  seminar  za  notranje  presojevalce  in  usposobili  prvih  16  notranjih 

presojevalcev
- v  internem  glasilu  Monitor  smo  uvedli  novo  stalno  rubriko,  kjer  bomo  vse  zaposlene 

seznanjali  z  nacionalnimi  usmeritvami za razvoj  kakovosti,  s  pomembnostjo kakovosti  in 
varnosti za paciente, predstavljali  pa bomo tudi na eni strani  osnovne teoretične podlage, 
ter na drugi strani primere dobrih praks

b)  Verifikacija  Transfuzijskega  centra:  bolnišnica  je  oddala  vlogo  za  izpolnjevanje  pogojev  za 
opravljanje dejavnosti  preskrbe s  krvjo  na Javno agencijo  Republike Slovenije  za zdravila  in 
medicinske  pripomočke  (JAZMP).  V  juniju  so  farmacevtski  nadzorniki  opravili   verifikacijski 
pregled in avgusta smo tudi formalno pridobili status Transfuzijskega centra.

c) V začetku leta smo pristopili k aktivnostim za pridobitev certifikata ISO 9001:2000 za dejavnost 
transfuziologije.  Projekt je  bil  realiziran v petih  mesecih, po uspešno  opravljeni zunanji  presoji 
smo pridobili certifikat ISO 9001:2000 za Transfuzijski center.

d)  Pridobitev  certifikata  TEMOS:  v prvi  polovici leta  smo  sprejeli  odločitev,  da  pristopimo  k 
aktivnostim  za  certifikacijo  in  vstop bolnišnice  v  mrežo  zdravstvenih  ustanov  TEMOS.  po 
samoocenitveni vlogi in ocenjevalnem obisku in  pregledu bolnišnice smo kot prva bolnišnica v 
Sloveniji konec leta pridobili certifikat

e) Pričeli smo z oblikovanjem metodologije zapisov procesov, ki ustrezajo zahtevam standarda ISO 
9001,  tudi  na  drugih  področjih  dela  v  bolnišnici.  Izvajali  smo  aktivnosti  na  dokumentiranju 
procesov in podprocesov.

f) Nacionalni program poudarja pomembnost vzpostavitve zdravstvenega informacijskega sistema, ki 
omogoča  na  uporabniku  čim  enostavnejši  in  prijazen  način  zbirati,  obdelovati  in  analizirati 
podatke, ter spremljati kazalce uspešnosti in učinkovitost procesov. Na tem področju smo v letu 
2008 začeli naslednje aktivnosti, ki bodo predvidoma zaključene v prvi polovici 2009:

- zastavili projekt zagotavljanja  celovite informacijske podpore procesu histološke obravnave 
bolnika,  ki  bo  omogočala  tako  naročniku,  kot  izvajalcu  storitev  popolnoma računalniško 
podprto sledenje vseh preparatov in povratnih izvidov.   

- začeli smo aktivnosti za zagotovitev celovite informacijske podpore za spremljanje obveznih 
kazalnikov kakovosti (preležanine, padci, MRSA, ...).  

- začeli  smo aktivnosti  za zagotovitev celovite informacijske podpore  obrazcem in pisnim 
izjavam volje pacienta. 

g) Na področju izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov tečejo naslednje aktivnosti:
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- sodelovali smo pri izvedbi Nacionalne ankete o izkušnjah pacientov v bolnišnicah ter izvedli 
Anketo o  zadovoljstvu bolnikov.  Na podlagi  analize ankete so glavne medicinske sestre 
oddelkov pripravile nabor izboljšav, ki smo jih vgradili v vsakdanje delo.

- ob spremljanju padcev s postelj, ki je eden od obveznih kazalnikov, smo analizirali vzroke in 
pripravili ukrepe za preprečevanje. Za zmanjšanje števila padcev s postelj smo v letošnjem 
letu  nabavili  manjkajoče  število  varovalnih  ograj,  v  postopku  je  nabava  novih  bolniških 
postelj, ki bodo zamenjale stare in nefunkcionalne. Za lažje ugotavljanje tveganja za padec 
pri bolniku uporabljamo Obrazec za oceno tveganja za padec po MORSE lestvici. V aprilu 
2008  smo  formirali  delovno  skupino  za  preprečevanje  padcev.  Izdelali  so  plakat  za 
preprečevanje padcev bolnikov ter zloženko s podobno vsebino,  ki  sta namenjena tako 
bolnikom in njihovim svojcem, kakor tudi zaposlenim. 

- Stremimo k povečanju varnosti bolnikov, odkrivanju in preprečevanju varnostnih zapletov in 
dvigu kulture varnosti med zaposlenimi, zato smo v marcu 2008 uvedli pogovore o varnosti. 
Iz 17 oddelkov je bilo poslanih 132 izpolnjenih obrazcev o pogovorih o varnosti. Zaposleni so 
ugotavljali  varnostne zaplete, ki  lahko privedejo do  škode pri  pacientu ter temu primerno 
ukrepali.

8.  Notranji nadzor

Na področju  notranjega nadzora so bili  v  letu  2008 vsi  zastavljeni  cilji  realizirani  v  celoti.  Poleg 
izrednih notranjih revizij so bile izvedene vse načrtovane notranje revizije. Tako so bila v letu 2008 
revidirana naslednja poslovna področja:

- nastanitev in oskrba spremljevalcev bolnih otrok, ki se zdravijo v bolnišnici,
- organiziranost zagotavljanja neprekinjene zdravstvene oskrbe bolnišnice, ki je organizirana v 

obliki dežurstva in pripravljenosti,  
- urejenost stimulativnega nagrajevanja delavcev v bolnišnici,
- izvajanje prevozov s prevoznimi sredstvi, ki so v lasti bolnišnice,
- zagotavljanje  sledljivosti  porabe  materiala  za  potrebe  tehnično-vzdrževalnih  del  v  

bolnišnici, 
- zakonitosti določitve, obračuna in izplačila dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti 

direktorja, strokovnega direktorja in pomočnikov direktorja za leto 2007.

Notranja revizija je podala 34 priporočil za dopolnitev obvladovanja tveganj na revidiranih področjih. 
Vsa priporočila so bila sprejeta s strani odgovornih nosilcev. 

Neodvisna notranja revizija je kot zadovoljivo ocenila naklonjenosti vodstva obvladovanju tveganj na 
poslovnih področjih, ki so bila revidirana v letu 2008.  

Poleg  izvedenih  notranjih  revizij  je  notranja  revizija  v  letu  2008  preverila  ustreznost  dopolnitev 
sistema notranjih kontrol na naslednjih poslovnih področjih:

- obračuna plač, 
- povračil potnih stroškov za prihod na/z dela, 
- obveščanja pacientov in 
- vodenja čakalnih knjig). 

Na osnovi ugotovitev je notranja revizija izdelala neodvisno oceno ustreznosti  dopolnitve sistema 
notranjih kontrol na teh področjih ter ocenila dopolnitev kot ustrezno.
 
V skladu z  načrtom za leto 2008 so bili  uresničeni  tudi  zastavljeni  cilji  na področju  izgrajevanja 
sistema sprejemanja odločitev na temelju obvladovanja poslovnih tveganj. Realizirani so bili naslednji 
cilji:

- strategija bolnišnice je bila dopolnjena s strategijo obvladovanja poslovnih tveganj,
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- razvita je bila lastna metodologija za celovito obvladovanje poslovnih tveganj v bolnišnici,
- na osnovi metodologije so bili izdelani registri tveganj za strateško in taktično raven odločanja 

za naslednja poslovna področja:
osnovna dejavnost z zdravstveno nego,
finančno področje,
področje notranjega nadzora in
področje organizacije, informatike in kakovosti.

Interni predpisi predstavljajo  eno od  pomembnih  sestavin notranjega nadzora. V letu 2008  so bili 
sprejeti naslednji pravilniki: 

-    Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov,
-    Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela in 
-    Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest.

4.2.  REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

SB Celje je v koledarskem letu 2008 v osnovi  načrtovala obseg dela na osnovi Pogodbe 2007 oz. 
Aneksa k tej pogodbi z veljavnostjo od 1.1.2008. S tem aneksom so bili v redni program vključeni vsi 
enkratni dodatni programi iz leta 2007 v skupni vrednosti 1,34 mio EUR. V letu 2008 so se v celoti 
izrazile tudi  obsežne  širitve programov ambulantne dejavnosti s 1.11. 2007 (11,2 timov v skupni 
vrednosti 1,23 mio EUR). Novo Pogodbo 2008 je SB Celje z ZZZS podpisala v mesecu decembru 
2008.

Nova  Pogodba  2008  z  veljavnostjo  1.4.  2008  je  SB  Celje  prinesla  širitve  programov  v  skupni 
vrednosti 1,7 mio EUR. Širitve izhajajo iz naslova pridobljenih novih zdravstvenih programov s strani 
Zdravstvenega  sveta  RS  (enota  možganske  kapi,  kifoplastika,  PTA,  Remicade)  ter  iz  širitev 
programov z dolgimi čakalnimi dobami (ambulantna dejavnost, hospitalna dejavnost). Na področju 
ambulantne  dejavnosti  smo  pridobili  širitve  na  specialnostih  kardiologije,  revmatologije, 
dermatologije, internistike, tireologije in ultrazvočne dejavnosti. Na področju hospitalne dejavnosti pa 
smo pridobili širitve programov artroskopij, odstranitve osteosintetskega materiala, posegov na ožilju, 
operacij ramen in hrbtenic ter operacij stresne inkontinence s TVT metodo.

Konec leta 2008 smo ugotavljali, da vseh pridobljenih širitev ambulantne dejavnosti, ki so izhajale iz 
pogodbe 2007 in Pogodbe 2008 predvsem zaradi kadrovskih deficitov in začetku izvajanja v drugi 
polovici leta 2008 na nekaterih segmentih ne bomo uspeli v celoti realizirati. Na drugi strani pa smo 
na  nekaterih  programih  ugotavljali  nepokrite  presežke  programov,  ki  so  izhajali  predvsem  iz 
zagotavljanja pogodbene čakalne dobe. Tako smo v skladu z določili Splošnega dogovora predlagali 
ZZZS-ju začasno prestrukturiranje programov in jih tudi realizirali v okviru Aneksa 1 k Pogodbi 2008. 
Začasno  smo  v  letu  2008  zmanjšali  program  internistike,  pediatrije,  kirurgije,  in  ultrazvočne 
dejavnosti, povečali pa program infektologije, tireologije, ginekologije, kirurške urgence, rentgena in 
magnetne resonance.   Z  Aneksom 1 k  Pogodbi  2008 smo realizirali  tudi  trajno  prestrukturiranje 
preobsežnega   prospektivnega  programa   operacij   sive  mrene  v  program   posegov  balonske 
diletacije koronarnih arterij - PTCA.

Sicer pa smo program prospektivnih  primerov v letu  2008 načrtovali v skladu z veljavnimi določili 
Področnega dogovora  in jih v skladu z obračunskimi merili  skupaj v celoti realizirali. Presegli smo 
plan endoprotez kolka in porodov, za kar smo pridobili tudi dodatna plačila. 

SB Celje  je  imela  v  letu  2008 glede  na  veljavne  Pogodbe  ZZZS planirano  utež  v  višini  1,312, 
realizirana utež v letu 2008 je bila 1,360. Glede na planirano utež je SB Celje v letih 2005, 2006 in 
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2007  izkazovala  podcenjenost  programa  akutne  obravnave,  za  kar  je  tudi  pridobivala  dodatna 
finančna sredstva.  

Tabela 1: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2007 in pogodbe 2008 v cenah 1.4.2008 v EUR 
ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. 
št.

DEJAVNOST 
(na podlagi obrazca delovni program iz priloge 3)

POGODBA 2007 POGODBA 2008

EUR % EUR %

INDEKS 
EUR08/
EUR07

RAZLIKA

1. AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 48.666.958 70,9 50.301.887 70,5 103,4 1.634.929
2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI 0 0,0 0 0,0 0
3. NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 1.132.540 1,7 1.132.540 1,6 100,0 0
4. DOJEČE MATERE 63.966 0,1 63.966 0,1 100,0 0
5. SPREMLJEVALCI 1.330 0,0 1.330 0,0 100,0 0
6. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 522.241 0,8 507.132 0,7 97,1 -15.109
7. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST 0,0 0,0 0
8. REŠEVALNI PREVOZI 0,0 0,0 0
9. LEKARNIŠKE STORITVE 0,0 0,0 0
10. DRUGO (radioterapija, PET CT, samopl., privatniki..) 0,0 0,0 0
11. LABORATORIJ 0,0 0,0 0
12. SPEC.AMB.DEJAVNOST 14.528.857 21,2 15.046.354 21,1 103,6 517.497
13. FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA 0,0 0,0 0
14. DIALIZE 3.715.721 5,4 4.260.756 6,0 114,7 545.035

SKUPAJ 68.631.613 100,0 71.313.965 100,0 103,9 2.682.352

4.2.2.  Uresničevanje  planiranega  fizičnega  obsega  dela  v  letu  2008  do  ZZZS  in  ostalih 
plačnikov

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1. in 2. del)

4.2.3.  Obrazložitev  odstopanj  realizacije  za  leto  2008 glede na realizacijo  za  leto  2007 ter 
realizacije v letu 2008 glede na plan v letu 2008

1.   Akutna bolnišnična obravnava

SB Celje je v letu 2008 dosegla načrtovani program akutne bolnišnične obravnave do ZZZS v celoti 
oz. ga je presegla. Pri tem je bilo preseženo planirano število primerov za 1,67 %, planirano število 
uteži pa za 5,42 %.

SB Celje je planirani program akutne obravnave v letu 2008 presegla za 575 primerov. Od tega je v 
skladu z  določili  Področnega dogovora pridobila  dodatno plačilo  za  392 porodov in  21 primerov 
endoprotez kolka.  Glede na to je preseganje števila načrtovanih  primerov akutne obravnave do 
ZZZS in s tem neplačano število primerov v letu 2008 v višini 0,5 % programa števila primerov.
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Poleg doseganja števila primerov in števila uteži je v skladu z obračunskimi merili pogoj za pridobitev 
celotne pogodbeno načrtovane vrednosti akutne obravnave tudi  doseganje programa prospektivnih 
primerov. Kljub temu, da določeni prospektivno načrtovani programi niso dosegli planiranih količin, pa 
smo v skladu z obračunskimi merili  zaradi skupnega preseganja celotnega programa prospektivnih 
primerov pridobili 100 % plačilo pogodbene vrednosti program akutne obravnave (Tabela 3). 

Preseganje števila uteži za 5,42 % deloma izhaja iz preseženega števila primerov, večinoma pa iz 
večje realizirane višine povprečne  uteži akutne obravnave od pogodbeno priznane. Realizirana utež 
v letu 2008 je bila 1,36, pogodbeno priznana pa 1,31. 

V letu 2008 je bilo v primerjavi z letom 2007 do ZZZS realiziranih za 1,64 % več primerov akutne 
obravnave in za 7,54 % več uteži. Povečana realizacija programa v letu 2008 v primerjavi z letom 
2007 izvira iz povečanega načrtovanega pogodbenega programa akutne obravnave v letu 2008 v 
primerjavi z letom 2007 ter iz večje realizirane uteži v letu 2008 kot v letu 2007.

V okviru programa izven Pogodbe ZZZS predstavljajo na programu akutne obravnave največji delež 
primeri iz naslova konvencij, ki jih je bilo v letu 2008 za 37,5% več kot v letu 2007 in so presegli tudi 
načrtovano število. 

Tabela  2:  Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s 
prospektivnimi primeri (vpiše se dejavnosti iz ABO, če ni navedeno)

Dejavnosti
Realizirano 2007 Realizirano 2008 Indeks 2008/2007

Število 
primerov

Število 
uteži

Število 
primerov

Število 
uteži

Število 
primerov

Število 
uteži

Delež 
08 uteži

- kirurgija 10.142 15.265,20 9.875 16.080,06 97,37 105,34 33,72
- ortopedija   1.139  2.747,06 1.152 3.328,02 101,14 121,15 6,97
- internistika 6.607 12.094,10 6.852 12.900,63 103,71 106,67 27,05
- infektologija 1.606 1.494,72 1.796 1.702,39 111,83 113,89 3,57
- nevrologija 1.071 2.707,46 1.109 3.219,69 103,54 118,92 6,75
- ginekologija 7.495 5.490,01 7.825 5.942,00 104,40 108,23 12,46
- pediatrija 2.860 2.073,00 2.880 1.885,94 100,70 90,98 3,96
- ORL 1.530 1.190,00 1.655 1.454,10 108,17 122,19 3,05
- okulistika 1.448 779,67 1.321 710,09 91,23 91,08 1,49
- maksil. krg 148 105,97 146 94,41 98,65 89,09 0,21
- dermatol. 452 392,63 452 366,36 100,00 93,31 0,77
SKUPAJ 34.498 44.339,82 35.063 47.683,69 101,64 107,54 100
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Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa Plan
 2008

Realizacija 
2008

Indeks 
real08/plan 08

Operacija sive mrene 1.055 1.011 95,83
Operacija nosu in grla 822 824 100,24
Operacija na odprtem srcu
PTCA 293 282 96,25
Operacija na ožilju-arterije in vene 313 261 83,39
Operacija na ožilju - krčne žile 258 288 111,63
Koronarografija 596 603 101,17
Angiografija 464 466 100,43
Operacija kile 667 630 94,45
Operacija žolčnih kamnov 467 449 96,15
Endoproteza kolka 359 380 105,85
Endoproteza kolena 178 166 93,25
Ortopedske operacije rame 119 109 91,60
Operacija golše
Artroskopija 40 266 665,00
Endoproteza gležnja
Operacija hrbtenice 100 181 181,00
Operacija karpalnega kanala 90 125 138,89
Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje 60 112 186,67
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti
Odstranitev osteosintetskega materiala 330 412 124,85
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus
Porod 1.800 2.201 122,28
Splav 700 804 114,86
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema 850 1.706 200,71
Operacija stresne inkontinence 80 105 131,25
Lažji posegi na ušesu, nosu, ustih in grlu
Zdravljenje rakavih bolnikov
SKUPAJ 8.790 11.381 129,48

3.   Neakutna bolnišnična obravnava 

SB Celje je v letu 2008 do ZZZS  realizirala  10.954 oskrbnih dni neakutne bolnišnične obravnave, 
kar je za 1,58 % več kot v letu 2007. Kljub temu pa ni bil v celoti dosežen načrtovani obseg neakutne 
bolnišnične obravnave (indeks doseganja je 95 %). Vzrok za nedoseganje programa je v povečanem 
planiranem obsegu neakutne  bolnišnične  obravnave  v  letu  2008 in  spremenjenimi  obračunskimi 
pravili od 1.1.2008, ko se lahko zaračunava ZZZS-ju samo neakutna obravnava, daljša od 5 dni.   

Izven programa ZZZS v okviru samoplačništva SB Celje trži t.i. program negovalnih postelj, ki pa se 
izvaja v manjšem obsegu.  

4. in 5.   Program doječih mater in spremljevalcev 
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Program doječih mater,  ki  je  dogovorjen s Pogodbo ZZZS, je SB Celje v letu 2008 presegla za 
27,68%, realizacija v letu 2008 pa bistveno presega realizacijo iz leta 2007. SB Celje opaža trend 
povečevanja programa doječih mater, ki verjetno izvira iz večjega števila rojenih otrok.

Realiziran program spremljevalcev do ZZZS v letu 2008 bistveno presega načrtovani  program in 
realiziran  program  iz  leta  2007.  V  okviru  programa  spremljevalcev  izven  ZZZS  predstavljajo 
spremstva otrok v bolnišnici, ki jih ne  krije obvezno zdravstveno zavarovanje.  Realiziran program 
spremstev otrok izven ZZZS je v letu 2008 presegel načrtovan program.  
 
6.   Osnovna zdravstvena dejavnost 

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti SB Celje izvaja program dispanzerja za žene ter 
fizioterapijo in delovno terapijo. 

Realizirani program dispanzerja za žene do ZZZS je v letu 2008  za 2 % večji  od realizacije v letu 
2007, ne dosega pa načrtovanega programa.  Vzrok za nedoseganje programa je v nedoseganju 
indeksa glavarine,  ki  ga je  SB Celje v  letu 2008 dosegla na ravni  92 % slovenskega povprečja 
opredeljenih oseb.

Načrtovani program ambulantne fizioterapije in delovne terapije je bil v letu 2008 presežen za 8,9 %, 
glede na leto 2007 pa je bil večji za 9,6 %. Na področju ambulantne fizioterapije in delovne terapije v 
zadnjih letih opažamo trend naraščanja programa, ki izvira iz skrajševanja ležalnih dob in posledično 
temu potrebnemu večjemu programu izvenbolnišnične rehabilitacije.  Večje potrebe izvirajo tudi  iz 
povečane  populacije starejših  prebivalcev. SB Celje je  konec leta  2007  pridobila širitev programa 
fizioterapije  in  delovne terapije  v  obsegu 1,5  nosilca  tima,  kljub  temu pa je  načrtovani  program 
prenizek. 

10.   Drugo 

V  okviru  postavke  drugih  dejavnosti  prikazujemo  realizacijo  specialistično  ambulantnih  točk  in 
laboratorijskih točk izven programa ZZZS. Gre za program prodaje zdravstvenih storitev na trgu. Iz 
podatkov  je  razvidno,  da  realizirana  višina  programa  v  letu  2008  presega  načrtovano  vrednost 
programa in realizacijo iz leta 2007.

11.   Specialistična ambulantna dejavnost 

Skupni program specialistično ambulantne dejavnosti  do ZZZS v letu 2008 ni  bil  realiziran v celoti, 
kljub temu pa je presegel realizacijo iz leta 2007. Realizacija programa na nekaterih dejavnostih v 
letu 2008 ni v celoti sledila povečanim programov iz naslova širitev po Pogodbi 2007 (s 1.11.2007) in 
po Pogodbi 2008. Poglavitni vzrok za nedoseganje planiranih programov so kadrovski primanjkljaji 
nosilcev dejavnosti – zdravnikov. V letu 2008 so se pogodbeno (trajne širitve) povečali programi na 
naslednjih dejavnosti: internistika, nevrologija, pediatrija, kirurgija, urologija, okulistika, dermatologija, 
maksilofacialna kirurgija, fiziatrija, kardiologija, tireologija in UZ. Iz podatkov je razvidno, da na večini 
tistih dejavnosti, ki programa ne izpolnjujejo, realizacija v letu 2008 presega realizacijo iz leta 2007, 
ne zadošča pa za izpolnitev celotne višine razširjenih programov.  

Znatno  preseganje  programa pa  znotraj  specialistično  ambulantne  dejavnosti  izkazuje  dejavnost 
gastroenterologije (program je presežen za cca 20 %). V okviru dogovarjanj 2008 smo predlagali 
širitev tega programa, vendar širitve nismo pridobili.  ZZZS-ju smo zato  predlagali prestrukturiranje 
tega programa, vendar nam le-to ni bil odobreno, saj naj bi bila celjska regija dobro preskrbljena s to 
dejavnostjo.  Preseganje  programa  gastroenterologije  v  letu  2008  je  zagotavljalo  vzdrževanje 
pogodbeno dogovorjenih čakalnih dob, v nasprotnem primeru bi se le-te podaljšale.  
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12.   Funkcionalna diagnostika 

V okviru programov funkcionalne diagnostike je razvidno, da v celoti ni bil realiziran samo program 
CT dejavnosti, medtem ko so bili ostali  programi (magnetna resonanca, ultrazvok, rentgen) v celoti 
doseženi oz. preseženi. Vzrok za nedoseženo planirano število ambulantnih točk na CT dejavnosti je 
v spremenjenem evidentiranju storitev, kljub temu pa realizirano število preiskav v letu 2008 presega 
načrtovano število in realizirano  število preiskav iz leta 2007. 

13.   Dialize 

Skupno  število  realiziranih  dializ  do  ZZZS v  letu  2008  presega  načrtovano  število  za  4,2  % in 
presega realizacijo iz leta 2007 za 8,2 %.  Povečano število dializ v letu 2008 izhaja iz povečanega 
števila dializnih bolnikov (za 17 % v primerjavi z letom 2007). V okviru same dializne dejavnosti je 
največji trend rasti razviden na dializi II.  

Čakalne dobe

V skladu s pogodbenimi obveznostmi do ZZZS tekoče spremljamo čakalne  dobe  in posredujemo 
zahtevane podatke. Iz tabele 4 je razvidno, da se glede na slovensko povprečje v letu 2008 izkazuje 
največje odstopanje na področju magnetne resonance. Kljub vsakoletnim širitvam tega programa in 
njegovi celotni realizaciji, ugotavljamo, da se čakalne dobe na programu magnetne resonance ne 
skrajšujejo, temveč povečujejo, saj je po tovrstnih storitvah čedalje večje povpraševanje.   

Tabela 4: Primerjava povprečnih čakalnih dob v SB Celje v letih 2008 in 2007 in povprečne čakalne 
dobe v Sloveniji v letu 2008 v mesecih

Dejavnost SB Celje
 1-12 2007

SB Celje 
1-12 2008

Povprečje 
Slovenija 
1-12 2008

Angiografija 3 1,87 1,76
Op. sive mrene 0,7 0,5 1,86
Op.žil 6 6,7 4,75
Op. kil 3 3 3,42
Op. žolčnih kamnov 2,5 3 3,68
Endoproteza kolka 22 22,7 17,37
Endoproteza kolena 23 23 25,44
Op.hrbtenice 5 6,7 11,42
Op. nosu in grla 5 5 5,69
Magnetna resonanca 5 8,3 3,83
CT 3 3 2,38
Mamografija 1 1 3,16
Oralna in maksilofac. krg. 10 10 6,12
Koronarografije 1 1,6 2,93

4.3.  POSLOVNI IZID

Tabela 5: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

LETO 2007 LETO 2008 INDEKS 08/07

PRIHODKI 69.948.047 84.297.088   120,51
ODHODKI 69.720.574 81.690.958   117,17
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POSLOVNI IZID 227.473 2.606.130 1.145,69
DELEŽ IZGUBE/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU 0,325 3,091    951,08

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 4 - Izkaz prihodkov in odhodkov, 
obrazložitve podajamo v okviru računovodskega poročila.
5.  NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 
IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V zvezi z izvajanjem programov dela se je v letu 2008 pojavljala naslednja problematika, ki je vplivala 
na  doseganje  zastavljenih  ciljev  pri  izvajanju  programa  dela  in  povzročila,  da  nekateri  začrtani 
programi obsegov dela niso bili realizirani v celoti:

- pridobivanje širitev programov v drugi polovici leta 2008 in problematika izvajanja le-teh v celoti 
zaradi pomanjkanja kadra in nujnosti po izvajanju programov izven rednega delovnega časa 
ter s tem povečanih stroškov dela;

- deficitarna področja – pomanjkanje kadrov in preobremenjenost nekaterih ključnih kadrov; 

- velika fluktuacija specializantov in pripravnikov (glej točko 11), ki jih je potrebno uvajati v delo in 
nadzorovati;

- letu 2008  je  bila realizirana dolgo načrtovana plačna reforma, ki je v nasprotju s pričakovanji 
povzročila splošno nezadovoljstvo in pomanjkanje motivacije; 

- naraščanje  števila  delavcev  z  invalidskimi  ocenami  in  zaposlitev  za  krajši  delovni  čas  od 
polnega je postalo stalnica kadrovanja;  učeči se kadri in kadri s krajšim delovnim časom, kar 
predstavlja v praksi velikokrat oviro pri zagotavljanju 24 urne oskrbe;

- povečani programi endoprotetične dejavnosti so povzročili nezmožnost sledenja naraščajočim 
potrebam  po  drugih  operativnih  posegih  na  ortopedski  dejavnosti  in  s  tem  na  povečanje 
čakalnih dob na drugih področjih ortopedske operativne dejavnosti; 

- okvare ultrazvočnih aparatov, ki so povzročile zastoje pri izvajanju programov dela; 

- bariatrična  kirurgija  –  pridobili  smo  usposobljen  kader  za  to  dejavnost,  nismo  pa  pridobili 
finančnih sredstev, kljub prizadevanjem preko Zdravstvenega sveta in v okviru Dogovarjanj 
2008, v letu 2008 smo že opravili nekaj posegov bariatrične kirurgije; 

- problematika pridobivanja novih zdravstvenih programov na področju onkologije (internistična 
onkologija,  hemato-onkološka dejavnost),  kar  je v celjski  regiji  nujno glede na patologijo in 
potrebe prebivalstva;

- neugodna zakonodaja na področju sklepanja podjemnih pogodb in drugih oblik dela z lastnimi 
zaposlenimi. 
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6.   OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

Strateški cilj SB Celje v obdobju zadnjih let je bilo pridobivanje dodatnih prihodkov, ki omogočajo rast 
in razvoj. Ocenjujemo, da je bila SB Celje na tem področju uspešna, večina do sedaj zastavljenih 
ciljev je bilo realiziranih. 

Na področju hospitalne dejavnosti smo pridobili trajne širitve programov z dolgimi čakalnimi dobami 
(operacije enodprotez kolkov in kolen,  operacije žil,  operacije kil  in žolčev, siva mrena, operacije 
hrbtenic),  pridobili  smo  tudi  nove  zdravstvene  programe preko  Zdravstvenega  sveta  in  v  okviru 
dogovarjanj pridobili tudi finančna sredstva za izvajanje le-teh (koronarografija, balonska kifoplastika, 
PTA, enota  možganske  kapi).  Žal je bila  SB Celje neuspešna  pri  pridobivanju novih  zdravstvenih 
programov  za  izvajanje  onkološke  dejavnosti.  Kljub  nekajkratnim  obravnavam na  Zdravstvenem 
svetu in dogovorom z Onkološkim inštitutom odobritev in finančnih sredstev za izvajanje do sedaj 
nismo pridobili. 

V  obdobju  do  sredine  leta  2007  smo  ugotavljali  veliko  preseganje  programov  specialistične 
ambulantne  dejavnosti.  Konec  leta  2007  smo  uspeli  pogodbeno  pridobiti  obsežne  trajne  širitve 
določenih programov specialistično ambulantne dejavnosti, kjer smo ugotavljali največje preseganje. 
Dodatno smo pridobili širitve programov spec.amb. dejavnosti tudi v pogodbenem letu 2008, tako da 
v  letu  2008  presežkov  programov  praktično  ni  bilo,  temveč  je  bila  problematika  obratna  – 
izpolnjevanje povečanih planiranih vrednosti programov. 

SB Celje je tako leto 2007 kot tudi leto 2008 zaključila s pozitivnim poslovnim izidom, kar pomeni, da 
je  uspela  uskladiti  stroške s  pridobljenimi  prihodki  in  s  tem uresničila  temeljni  cilj  pri  finančnem 
poslovanju javnega zavoda. Sicer pa je SB Celje v obdobju zadnjih desetih let vseskozi likvidna in 
svoje obveznosti poravnava v dogovorjenih rokih.

SB Celje  se tako kakor druge bolnišnice že vrsto let  srečuje s  pomanjkanjem nekaterih  ključnih 
kadrov, predvsem zdravnikov. Kljub temu pa v letu 2008 ugotavljamo v primerjavi s preteklimi leti na 
tem področju izboljšanje situacije, saj smo v letu 2008 uspeli zaustaviti trend odhodov iz bolnišnice in 
uspeli  pridobiti  kar  nekaj  že  usposobljenih  in  perspektivnih  zdravnikov specialistov,  kar  prikazuje 
povečano privlačnost naše ustanove in daje možnost za uresničevanje razvojnih usmeritev. 

Na  področju  investicijske  dejavnosti  je  v  letu  2008  SB  Celje  zaključila  investicijskih  cikel  v 
»modernizacijo« bolnišnice, ki se je pričel že pred tridesetimi leti. Izgrajen je bil zadnji bolnišnični 
oddelek v območju novejše zgradbe, ob tem se je zastavilo vprašanje nadaljnje izgradnje bolnišnice 
oz.  posodabljanje  starega  dela  in  bolnišničnih  oddelkov.  Glede  na  strokovno  in  ekonomsko 
upravičenost  je   bil  zastavljen  nov  koncept,  da  se  stari  del  ne  obnavlja,  temveč  se  pristopi  k 
nadomestni novogradnji, ki naj bi bila izgotovljena leta 2017.

Po dolgotrajnih prizadevanjih je SB Celje v letu 2008 uspela pridobiti  certifikat  ISO 9001:2000 v 
Transfuzijskem centru, kar je pomembno vplivalo tako na kakovost dela v samem centru, kot tudi na 
pozitivno podobo centra in bolnišnice pri uporabnikih.
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7.   OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 

Svet zavoda SB Celje  je v decembru 2007 sprejel Finančni načrt SB Celje za leto 2008, ki je bil 
pripravljen na veljavnih makroekonomskih izhodiščih konec leta 2007.

Določeno negotovost je ob sprejemanju Finančnega načrta  2008  vnašala napovedana  uveljavitev 
novega plačnega sistema v letu 2008. Sprejeti Finančni načrt je sicer predvideval uveljavitev novega 
plačnega sistema v letu 2008, vendar na drugih izhodiščih kot se je plačni sistem dejansko uveljavil v 
letu 2008. Negotovost so v letu 2008 povzročala tudi dolgotrajna partnerska dogovarjanja, ki so se 
zaključila šele konec poletja  s sprejetjem Področnega dogovora za bolnišnice in se nadaljevala v 
jesenskem času s sprejemanjem aneksov k Področnemu in Splošnemu dogovoru 2008. SB Celje je 
Pogodbo ZZZS 2008 podpisala šele konec leta 2008.

SB Celje je v letu 2008 spremljala načrtovane odhodke v skladu s sprejetim finančnim načrtom, pri 
tem  pa  upoštevala  spremenjene  tekoče  okoliščine  poslovanja  (spremenjeno  dinamiko  uvajanja 
plačnega  sistema,  širitve  pogodbenih  vrednosti  programov).  Slednje  je  vplivalo  na  pričakovano 
preseganje  s finančnim načrtom predvideno višino stroškov. 

Za obvladovanje največje kategorije materialnega stroška – zdravil in zdravstvenega materiala, ki v 
strukturi stroškov predstavlja  preko 22 % celotnega stroška bolnišnice,  ima SB Celje že vrsto let 
vzpostavljeni dve komisiji: Komisijo za zdravila in Komisijo za zdravstveni material. 

Naloge  Komisije  za  zdravila  so:  vrednotenje  koristi,  varnosti  in  učinkovitosti  zdravil,  priprava 
bolnišnične  liste  zdravil, nadzor in  postavljanje omejitev pri uvajanju novih  zdravil  v bolnišnico ter 
priprava bolnišnične liste  zdravil,  nadzor  nad izvajanjem predpisane farmakoterapije  v  SB Celje. 
Zaradi  večjega nadzora  nad porabo antibiotikov  nam je  uspelo  zmanjšati  porabo določenih  vrst 
antibiotikov, kar je imelo ugodne pozitivne finančne učinke. Slednje je bilo predstavljeno tudi v širšem 
slovenskem prostoru. 

Komisija  za  zdravstveni  material  postavlja  omejitve  pri  uvajanju  novih  zdravstvenih  materialov  v 
bolnišnico z izdelavo strokovnih kriterijev in stroškovnih  študij,  skrbi za poenotenje zdravstvenega 
materiala  v  bolnišnici,  pripravlja  katalog  standardov  zdravstvenega  materiala,  izvaja  aktivnosti 
testiranja novih materialov ter aktivno sodeluje pri  pripravi in izvedbi postopkov  v procesu javnega 
naročanja.  Ena  izmed  osrednjih  aktivnosti  komisije  za  zdravstveni  material  v  letu  2008  so  bile 
aktivnosti ob ukinjanju zelenega perila v operacijskih dvoranah in prehajanju  na nove standardne 
materiale.

Za obvladovanje stroška dela (58 % vseh stroškov v letu 2008) smo v skladu z začrtanim planom 
zaposlenosti spremljali dejansko gibanje zaposlenosti in tudi ugotavljali odmike. V letu 2008 so bile v 
skladu s pridobljenimi širitvami programov realizirane nekatere nujne kadrovske širitve, na povečanje 
kadra  vpliva  uvajanje  kakovosti  (v  letu  2008  smo pridobili  certifikat  na  področju  transfuziološke 
dejavnosti),  vedno večjo problematiko pa predstavlja  naraščajoče število   delavcev s  skrajšanim 
delovnim  časom  in  omejitvami  pri  delu.  Dodatne  motnje  v  delovnih  procesih  povzroča  velika 
fluktuacija delavcev, predvsem specializantov. V letu 2008 nam je uspelo v skladu s planom zaposliti 
nove zdravnike specialiste in s tem povečati skupno število zdravnikov specialistov v bolnišnici (iz 
158 zdravnikov specialistov na dan 31.12.2007 na 166 zdravnikov specialistov na dan 31.12.2008). 
Cilj bolnišnice je bil, da večino širitev programov opravimo v okviru rednega delovnega časa, kar nam 
je tudi uspelo. Za programe, ki pa so se izvajali izven rednega delovnega časa, so bila dogovorjena 
plačila v okviru finančnih zmožnosti oz. finančnega pokritja posameznih programov. Ocenjujemo, da 
je  bil  porast  zaposlenih  v  letu 2008 v primerjavi  s  preteklim letom upravičen in  v  okviru  realnih 
finančnih zmožnosti. V okviru stroška dela pa se v letu 2008 zaradi zagotavljanja nemotenih delovnih 
procesov nismo mogli izogniti naraščajočemu trendu in s tem strošku zunanjih izvajalcev (podjemne 
pogodbe, delo preko s.p.).
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Ena izmed kategorij stroška, ki ga SB Celje podrobno zasleduje tako na nivoju bolnišnice kakor na 
nivoju posameznih organizacijskih enot,  je  tudi  strošek laboratorijskih storitev,  ki  jih  naroča naša 
bolnišnica  pri  zunanjih  izvajalcih  (Zavod  za  zdravstveno  varstvo  Celje,  Medicinska  fakulteta, 
Onkološki inštitut,…). Ta kategorija stroška je imela v obdobju zadnjih let izrazit trend naraščanja, 
zato  so  bile  v  okviru  strokovnega  vodstva  bolnišnice  sprožene  aktivnosti  za  omejitev  stroška 
laboratorijskih storitev. V letih 2007 in 2008 tako ne beležimo več izrazitega naraščanja tega stroška, 
kljub nekolikšnemu preseganju planskih okvirov. 

Ob primerjavi realiziranih celotnih odhodkov v letu 2008 v primerjavi s planiranimi v okviru sprejetega 
Finančnega načrta 2008 ugotavljamo, da so celotni odhodki presegli planirane za 8,7 %.  Vzrok je v 
predvsem v preseganju stroškov dela zaradi uveljavitve nove plačne reforme v letu 2008, ki je sicer 
bila predvidena s finančnim načrtom, vendar ne v takšni dinamiki kakor se je dejansko realizirala. 
Glede na skupno vrednost realiziranih  večjih  prihodkov od  načrtovanih prihodkov (za 12 % v 
primerjavi z načrtovanimi) ocenjujemo, da je bilo obvladovanje odhodkov v letu 2008 ustrezno ter da 
je  SB Celje  v  letu  2008  poslovala  gospodarno  in  učinkovito,  kar  izražajo  tudi  finančni  kazalniki 
poslovanja.

7.1.    KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec  2: Kazalniki poslovne učinkovitosti, ki so določeni v prilogi IX Področnega dogovora 
za leto 2008 in se izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo. 

Obrazec izpolnite v pripeti excelovi datoteki »Kazalniki poslovne učinkovitosti «.

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA 

Tabela 6: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK LETO 2007 LETO 2008 INDEKS 08/07

1. Kazalnik gospodarnosti 1,003 1,03 103,05
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,05 0,04 86,16
3. Stopnja odpisanosti opreme 0,86 0,84 98,35
4. Dnevi vezave zalog materiala 21,02 22,03 104,85
5. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,08 0,14 169,52

1. Kazalnik gospodarnosti   (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888)
2. delež amortizacije v celotnem prihodku  (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870)
3. stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007: oprema in druga opredmetena 

osnovna sredstva aop 006)
4. dnevi vezave zalog materiala ( stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360)  
5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus ( aop 013 in 014): aop 870

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

Kazalnik gospodarnosti je tako v letu 2008 kakor tudi v letu 2007 večji od 1, kar kaže na presežek 
prihodkov nad odhodki in s tem pozitivni  finančni izid poslovanja v obeh obravnavanih letih. V letu 
2008 je kazalnik gospodarnosti večji kot v letu 2007, kar pomeni, da je bil v letu 2008 dosežen boljši 
finančni rezultat poslovanja kot leto poprej. 
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Delež amortizacije v celotnem prihodku je v letu 2008 manjši kot v letu 2007. To je pričakovano, saj 
se je  zaradi  povečanja  stroška dela  v  celotni  strukturi  stroškov  zaradi  uvedbe novega plačnega 
sistema  v  letu  2008 ustrezno temu zmanjšala  struktura drugih vrst  odhodkov,  med drugim tudi 
amortizacije, ki pa je v absolutnem znesku ostala na približno isti ravni kot preteklo leto. 

Iz  kazalnika  stopnje  odpisanosti  opreme  je  razvidna  visoka  stopnja  odpisanosti  opreme. 
Ugotavljamo, da  je v cenah storitev priznanih s strani ZZZS premajhna višina amortizacije, kar vpliva 
na veliko odpisanost. Delež amortizacije v celotnem prihodku ne zadostuje za nadomeščanje opreme 
v njeni življenjski dobi. Stopnja odpisanosti opreme se je v SB Celje letu 2008 v primerjavi z letom 
2007 zmanjšala, kar kaže na  nadomščanje tehnološko zastarele in odpisane opreme in na pozitiven 
trend obravnavanega kazalnika.  

Dnevi vezave zalog materiala v letu 2008 ostajajo na ravni preteklih let. 

Delež terjatev v celotnem prihodku se je v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 povečal. Vzrok je v 
povečanih terjatvah do ZZZS-ja iz naslova pozitivnega končnega obračuna 2008.

7.3.  KAZALNIKI KAKOVOSTI 

Tabela 7: Kazalniki kakovosti za leti 2007 in 2008

Kazalnik 1 Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni 2007 2008
 število padcev 37 52
 število oskrbnih dni 176.169 187.257
Kazalnik 1  0,21 0,28
Kazalnik 2 Število razjed zaradi pritiska na 1000 hospitalizacij 2007 2008
 Skupaj število razjed 241 309
 od tega - število razjed, pridobljenih v SBC 127 132
             - število razjed, ugotovljenih ob sprejemu v bolnišnico 114 177
 število vseh hospitaliziranih bolnikov 39.614 40.227
Kazalnik 2  3,21 3,28
Kazalnik 3 Čakalna doba za CT 2007 2008
 Povprečna čakalna doba 3 mesece 4 mesece
 Razpon čakalne dobe 1 teden - 4 mes. 0 - 5 mes.
 Odstotek urgentnih preiskav 37,34 33,90
 Odstotek neustreznih indikacij 0 0
Kazalnik 4 Čakanje na odpust 2007 2008
 Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja 1.357 829
 število dni čakanja na odpust 8.915 11.406
 razpon števila čakalnih dni 1-30 1-30
Kazalnik 5 Število ponovnih sprejemov 2007 2008
 Število ponovnih sprejemov 241 239
 število vseh odpuščenih bolnikov 39592 39907
Kazalnik 5  0,61 0,60
Kazalnik 6 Bolnišnične okužbe 2007 2008
 Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA DA DA
 število vseh hospitaliziranih bolnikov 37.634 37.912
 Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine 4345 5150
 Število vseh bolnikov koloniziranih z MRSA 87 96
 Delež MRSA med vsemi izolati bakterije Saphylococcus aureus 18,80% 16,75%
Kazalnik 6  0,23 0,25
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7.4. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI 

SB Celje ima v skladu z določili Področnega dogovora 2008 uvedenih 6 kliničnih poti. 

Tabela 8: Kazalniki kliničnih poti

ODDELEK KLINIČNA POT
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo Klinična pot za operacijo dojke

Klinična pot operacija kile
Klinična pot laparaskopska holecistektomija

Oddelek za otorinolaringologijo in  cervikofacialno kirurgijo Klinična pot za odstranitve tonzil in žrelnice pri otrocih
Očesni oddelek Klinična pot operacija sive mrene
Urološki oddelek Klinična pot okužba sečil

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V SB Celje imamo vzpostavljeno  lastno notranje revizijsko službo z enim notranjim revizorjem, ki 
opravlja naloge vodenja službe in izvaja notranje revizije.

V letu 2008 smo opravili naslednje revizije:

a)  redne notranje revizije:
- procesi spremljanja bolnih otrok, 
- organiziranost neprekinjene zdravstvene oskrbe s pomočjo dežurstva in pripravljenosti,
- proces stimulativnega nagrajevanja delovne uspešnosti delavcev (svetovanje),

b)  izredne notranje revizije:
-  izvajanje  prevozov s  sredstvi  bolnišnice  in  sistem  zagotavljanja  sledljivosti  porabe  

tehničnega  materiala  za  potrebe  vzdrževalnih  del,  ki  jih  izvaja  Tehnično-vzdrževalna  
služba bolnišnice,

-  zakonitost  dodelitve,  obračuna  in  izplačila  višine  dela  plače  za  redno  delovno  uspešnost  
delovnih  mest  direktorja,  strokovnega  direktorja  in  pomočnikov  direktorja  v  Splošni  
bolnišnici Celje za poslovno leto 2007, ki je bila obračunana in izplačana v letu 2008.

c)  nadzor  nad  uresničevanjem  sprejetih  priporočil  notranje  revizije  iz  leta  2007  (spremljanje 
napredovanja):

- področje plač,
- obračun potnih stroškov za prihod na oz. z dela,
- obvestila za paciente,
- čakalne knjige. 

V letu  2008 smo začrtali  strategijo  za sistematično obvladovanje  poslovnih  tveganj.  Izdelali  smo 
lastno  metodologijo  za  dokumentiranje  procesa  obvladovanja  poslovnih  tveganj  v  obliki  registra 
tveganj. Metodologija je zasnovana na načelu celovitega obvladovanja poslovnih tveganj. Na osnovi 
tega načela smo v letu 2008 pričeli  s tovrstnimi aktivnostmi in izdelali  register poslovnih tveganj 
strateške  in  taktične  ravni  odločanja  za  področje  notranjega  nadzora,  finančnega  poslovanja, 
osnovne dejavnosti  z  zdravstveno nego ter  za področje  organizacije,  informatike in  kakovosti.  V 
pripravi je register za  kadrovsko področje, področje ekonomike ter področje investicij, preskrbe in 
vzdrževanja. 

V nadaljevanju podajamo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ posredovano na AJPES. 
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9.    POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

SB Celje v letu 2008 ni  v  celoti  izpolnila programa spec.amb. dejavnosti.  Vzroki  so predvsem v 
kadrovskih primanjkljajih nosilcev dejavnosti – zdravnikov specialistov in pričetku izvajanja nekaterih 
programov  šele  v  drugi  polovici  leta  zaradi  dolgotrajnih  partnerskih  pogajanj  v  letu  2008.  To  je 
vplivalo  tudi  na  nujnost  izvajanja  nekaterih  programov  izven  rednega  delovnega  časa,  kar  je 
povzročalo povečane stroške dela.  V zvezi  s  programom dela SB Celje ni  v letu 2008 pridobila 
načrtovanih  novih  programov  za  izvajanje  onkološke  dejavnosti,  kljub  prizadevanjem  preko 
Zdravstvenega sveta, pridobila ni tudi programa za implantacijo srčnih vzpodbujevalcev in programa 
bariatrične kirurgije. 

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in s tem premajhnih vlaganj v informatiko se SB Celje srečuje 
s  premajhno  informatizacijo  bolnišnice.  Večja  informatizacija  bolnišnice  bi  vplivala  na  večjo 
racionalnost delovnih procesov.

Nedoseženi cilji v letu 2008 niso vplivali na poslabšanje finančnih rezultatov. SB Celje je v globalu 
dosegla načrtovane cilje v letu 2008. 

Tabela 9: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI UKREPI TERMINSKI NAČRT ZA 
DOSEGANJE

nedoseganje načrtovanega obsega 
dela spec.amb.dejavnosti

povečan obseg dela na področjih, kjer 
plani niso bili doseženi, pregled 
ustreznosti beleženja storitev

mesečno, obdobno spremljanje, 
obveščanje in poročanje o 
odstopanjih; doseganje 100 % 
realizacije v obdobju 1-12 2009

pridobitev novih zdravstvenih 
programi za izvajanje onkološke 
dejavnosti v SB Celje s strani 
Zdravstvenega sveta

ponovno posredovanje programov na 
Zdravstveni svet 

odobritev internistične onkologije v 
okviru novega Zdravstvenega sveta v 
letu 2009, pridobitev finančnih 
sredstev do konca leta 2009 

pridobitev finančnega pokritja za 
izvajanje novega programa 
bariatrične kirurgije

ponovno posredovanje dopolnjene 
vloge na Zdravstveni svet

posredovanje dopolnjene vloge na 
eno od prvih sej novega 
Zdravstvenega sveta v 2009

nezadostna informatizacija bolnišnice 
zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev (PACS)

oblikovanje projekta in objava javnega 
naročila

do konca leta 2009

opravljanje celotnega obsega 
programa dela v rednem delovnem 
času

projekt optimizacije operacijskih 
dvoran, enakomerna razporeditev dela 
skozi celotno poslovno leto

do konca leta 2009

pridobitev statusa kliničnosti Oddelka 
za kompleksno obravnavo poškodb

dogovarjanje z Ministrstvom za zdravje do konca leta 2009

pridobitev zadostnega števila kadra 
na deficitarnih področjih

aktivno iskanje deficitarnih kadrov z 
dajanjem objav…., nudenjem 
specializacij

redna in stalna aktivnost
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10.   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  cca 1.700 zaposlenim ter  tako omogoča preživetje  širokemu krogu 
prebivalstva. SB Celje je zadnjih deset let stabilen poslovni subjekt, saj je plačilno sposobna. Glede 
na to je dober in  zanimiv poslovni partner številnim dobaviteljem tako v celjski regiji  kakor tudi v 
širšem slovenskem prostoru. Poslovno je tako vezan na celjsko bolnišnico še večji krog prebivalcev 
kakor to izvira iz samega števila zaposlenih.

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. 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.

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. Zavedamo se svojega 
vpliva na lokalno skupnost, zato iščemo razvojne rešitve, prijazne tako da bolnikov in bolnišnice kot 
tudi  da 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,…). 

Ker bolnišnica leži na poplavnem območju reke Savinje, skupaj s krajevnimi in državnimi ustanovami 
razvijamo obrambni sistem pred  poplavljanjem bolnišničnega kompleksa,  sodelujemo s krajevnimi 
gasilskimi društvi in Civilno zaščito ter jih sproti seznanjamo z režimom dela in vsemi arhitektonskimi, 
tehničnimi in drugimi spremembami. Redno sodelujemo z organizacijami in zavodi za kontrolo voda, 
odplak in za kontrolo izvedenih objektov v bolnišnici. 

Neizogibno ima naša ustanova stike tudi z drugimi podjetji in ustanovami, z društvi, civilnimi združenji 
ipd., s katerimi sodeluje v akcijah, namenjenih bolnikom in bolnišnici.    
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11.  DRUGA POJASNILA,  KI  VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN  KADROVSKE 
POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Obrazec 3: Spremljanje kadrov

11.1.   Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Kadrovska politika je bila usmerjena v zagotavljanje zadostne in ustrezno usposobljene kadrovske 
strukture za strokovno kvalitetno izvajanje programa zdravstvenih storitev po pogodbi  z ZZZS in za 
ostale naročnike ter nekatere nezdravstvene storitve, ki jih bolnišnica trži. 

V  okviru  plana  zaposlenosti  za  leto  2008  je  bilo  skupno  povprečno  letno  načrtovanih  1.659 
zaposlitev, dejansko povprečno letno število zaposlenih v letu 2008 pa je bilo 1.661. 

Tabela 10: Realizacija 31.12. 2007, plan zaposlenosti 2008, realizacija 31.12.2008

SSI Realizacija 
31.12.2007

Plan 
2008

Realizacija 
31.12.2008

ind.real.08
/plan08

ind.real08/
real07

 VIII. 162 186 170 91,40 104,94
- od tega zdravniki specialisti 158 182 166 91,21 105,06
  - zdr.specializanti 60 55 64 116,36 106,67
  - zdr.sekundariji 23 20 26 130,00 113,04
VII/2. 39 41 50 121,95 128,21
VII/1. 253 258 406 157,36 160,47
VI. 123 123 25 20,33 20,33
V. 670 666 669 100,45 99,85
I.-IV. 309 310 297 95,81 96,12
Skupaj 1.639 1.659 1.709 103,01 104,27

Iz preglednice je razvidno, da je bilo na dan 31.12.2008 skupaj zaposlenih 1.709 delavcev od tega 
1.459 delavcev za nedoločen čas, 214 pa za določen čas. Vzrok za večje število delavcev konec leta 
2008 v primerjavi s stanjem na dan  31.12.2007 je:

- povečano število delavcev iz pridobljenih novih programov in širitev programov ZZZS ter 
uvajanju kakovosti (23 delavcev);

- sofinanciranje EU skladov (aktivna politika zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb) – 
5 delavcev;

- povečanje števila zdravnikov  (8 specialistov več ter 7 specializantov in sekundarijev);

- povečano  število  delavcev  pripravnikov  (13  zdravstvenih  tehnikov,  1  bolničar  in  1 
farmacevtski  tehnik); 

- nadomeščanje  daljših  odsotnosti  (bolniške  nad  1  mesec,  porodniške)  in  delavcev 
invalidov s krajšim delovnim časom od polnega – 12 delavcev.

V  primerjavi s predhodnim letom osem delavcev več opravlja delo s krajšim delovnim časom od 
polnega (94 v letu 2008, konec 2007 pa 86). Slednje vse bolj postaja stalnica kadrovanja in pomeni 
težave pri  zagotavljanju nemotenih delovnih procesov, hkrati  pa narekuje potrebe po povečanem 
številu zaposlenih.  Na dan 31.12.2007 je bilo v SB Celje zaposlenih 108 delavcev z invalidskimi 
ocenami, na dan 31.12.2008 pa je bilo z invalidskimi ocenami zaposlenih že 127 delavcev. V skupno 
število  zaposlenih so tako vključeni učeči se kadri in kadri s krajšim delovnim časom, kar predstavlja 
v praksi velikokrat oviro pri zagotavljanju 24 urne oskrbe.
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Kakor  je  razvidno,  na  povečano  število  zaposlenih  konec  leta  2008  vpliva  tudi  vključevanje  v 
programe aktivnih politik zaposlovanja, ki jih financira Zavod RS za zaposlovanje. V letu 2008 smo se 
vključili v programe zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so financirani preko strukturnih 
skladov (5 delavcev). 

Še vnaprej ostaja problem nezadostnega števila zdravnikov specialistov deficitarnih področij, ki jih ne 
uspemo  zapolniti  niti  z  zaposlovanjem  tujcev.  Za  deficitarna  področja  je  SB  Celje  iskala  tudi 
specialiste tujce in jim omogočala zaposlitev,  že za usposabljanje,  za verifikacijo v tujini pridobljene 
specializacije.  Pomanjkanje  zdravnikov  specialistov  je  v  SB  Celje  skoraj  na  vseh  specialističnih 
področjih, predvsem pa na področju anesteziologije, ortopedije, rentgenologije, nevrologije, interne 
medicine, pediatrije, infektologije, nuklearne medicine, ginekologije in porodništva.

Z  redno  zaposlenimi  zdravniki  specialisti  kljub  dodatnim  obremenitvam  in  delu  preko  polnega 
delovnega časa nismo mogli zagotoviti nemotenega izvajanja dela.  Za izvajanje programa dela smo 
zaradi pomanjkanja redno zaposlenih zdravnikov specialistov za delo na deficitarnih specialističnih 
področjih   ter  za nadomeščanje odsotnosti  zaradi  porodniškega dopusta ter  dopusta za nego in 
varstvo otrok z zdravniki specialisti in specializanti sklepali  pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo. 
Za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področjih, kjer kljub objavam prostih delovnih mest nismo 
uspeli zaposliti ustreznega kadra, smo sklepali civilno pravne pogodbe.  

Iz  preglednice  je  tudi  razvidno  spremenjeno  razmerje  v  okviru  VI.  in  VII/1.  stopnje  strokovne 
izobrazbe na dan 31.12.2008. Vzrok je realizirana plačna reforma v letu 2008, ki  je  z  ukinitvijo 
delovnih mest  na medicinskem področju - na VI. stopnji strokovne izobrazbe, spremenila  planirano 
strukturno  razmerje.  Delavci  s  VI.  SSI  (višje  medicinske  sestre,  višji  radiološki  inženirji,  višji 
fizioterapevti, višji delovni terapevti, višji laboratorijski tehniki.. ) so prevedeni,  z zakonsko določenim 
zaostankom plač, na delovna mesta z zahtevano visoko strokovno izobrazbo. V skladu z usmeritvami 
bolnišnice po dvigu kvalifikacijske strukture pa  smo tudi v letu 2008 dvignili izobrazbeno strukturo na 
področju zdravstvene nege ter na drugih zdravstvenih področjih in nemedicinskem področju.  

Poleg izvajanja programov zdravstvenih storitev je Splošna bolnišnica Celje kot učna bolnišnica tudi 
v letu 2008 izvajala izobraževanje  dijakov, študentov in specializantov.

Tabela 11 : Fluktuacija delavcev v letih  2007 in 2008

Stopnja strok. izobrazbe 2007 2008
Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi

VIII – zdravnik specialist 19 6 6 12
VII – zdravnik 64 55 104 96
VII – zdravnik sekundarij 6 14 5 22
VII – univ. ostali  4 2 3 8
VII -  dipl.m.s. 11 25 6 24
VI  - višja med. sestra 5 - 3 0
VI. VII.  – ostali 6 10 5 16
V – zdravstveni tehnik 13 13 10 27
V – ostali 15 8 5 12
KV 2 1 4 7
PK 12 14 17 14
SKUPAJ 157 148 168 238

Tabela 12 : Vzroki za prenehanje delovnega razmerja v letih 2007 in 2008 
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Vzroki za prenehanje
Leto

2007 2008
upokojitev 26 16
invalidska upokojitev 2 1
smrt - 1
drugi javni zavod 60 94
druga organizacija 12 7
potek določenega časa 41 24
ostalo 16 25
SKUPAJ 157 168

Iz preglednic je razvidna povečana fluktuacija delavcev v letu 2008 primerjavi z letom 2007. Vzrok je 
predvsem v programih specializacije po javnih razpisih in sklepanju pogodb za dopolnilno delo. Pri 
tem se vsak ponovni prihod in odhod istega delavca v istem koledarskem letu šteje kot nov prihod oz. 
odhod.

V okviru fluktacije zdravnikov specialistov je v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 razviden pozitiven 
trend – več prihodov kot odhodov. 

Izobraževanje in strokovno usposabljanje

V letu 2008  je v evidenci delovnega  časa  evidentiranih 35.710  ur odsotnosti zaradi strokovnega 
izobraževanja in študijskega dopusta, kar pomeni 1,01% odsotnosti z dela. Vsak dan je bilo zaradi 
izobraževanja  odsotnih  16,31  delavcev.  Iz  podatkov  o  številu  dni  strokovnega  izobraževanja  in 
usposabljanja je razviden trend naraščanja.

Tabela 13:  Pregled števila evidentiranih* dni strokovnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2005 
– 2008  po stopnjah strokovne izobrazbe

Stopnja strok. 
izobrazbe 2005 2006 2007 2008 Ind.2008/

2007
VII - IX 2.599 2.392 2.809 2.999 106,76
VI 468 438 390 402 103,08
V 951 1.108 1.059 963 90,93
I - IV 102 75 96 100 104,17
Skupaj 4.120 4.015 4.355 4.464 102,50

*V evidenci strokovnih izpopolnjevanj so zabeležena strokovna izpopolnjevanja tudi izven delovnega časa.

Za zaposlene je  SB Celje  organizirala  interna strokovna izpopolnjevanja.  Najbolj  obsežni  so  bili 
seminarji iz varstva pri delu, Komunikacija v zdravstvenem timu in obravnava odvisnega bolnika z 
vidika  zdravstvene  nege  in  še  številna  druga  strokovno  usmerjena  izobraževanja.  Sami  smo 
organizirali  strokovna  izpopolnjevanja,  ki  so  jih  izvajali  naši  sodelavci  (iz  področja  temeljnih 
postopkov oživljanja, urgentne medicine, excela, zdravstvene nege, higiene in preprečevanja okužb, 
in številna druga). 

V SB Celje je bilo na dan 31.12.2008 zaposlenih 66 specializantov, od tega 64 zdravnikov. Poleg 
specializacij po javnih razpisih teče še 5 specializacij zdravnikov, ki jih financira bolnišnica. Od konca 
leta 2007 specializirata še 2 magistra farmacije – eden za področje medicinske biokemije in eden za 
področje oblikovanja zdravil. Konec leta 2008 so specializacijo zaključili  prvi specializanti po javnih 
razpisih ZZZS.
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Dodiplomsko  izobraževanje  na  Fakulteti  za  zdravstvene  vede  v  Mariboru  in  na  Visoki  šoli  za 
zdravstvo v Ljubljani je zaključilo 14 študentk, študira jih še 23. Tudi na upravno tehničnem področju 
so študij ob delu zaključili štirje zaposleni.
V podiplomsko izobraževanje je bilo ob koncu leta 2008 vključenih 53 delavcev. Podiplomski študij z 
zagovorom magistrskega dela so zaključili 4 magistri in 1 doktor znanosti. V naziv asistent sta bila 
izvoljena 2 zdravnika,  v naziv docent pa eden,  v naziv visokošolski učitelj  sta bili  habilitirani dve 
kandidatki.

V letu 2007 se je SB Celje vključila v enotno štipendijsko shemo Regionalne razvojne agencije Celje 
in 10 študentom podelili  štipendije,  od tega 9 študentom medicine in  1 študentki  farmacije.  Vsi 
izbranci so pri študiju uspešni in bodo štipendijo prejemali naprej.

Splošna bolnišnica Celje  ima pooblastilo Ministrstva za zdravje za izvajanje strokovnih izpitov za 
pripravnike zdravstvenih poklicev do V. stopnje strokovne izobrazbe. V letu 2008 je opravilo strokovni 
izpit 150 pripravnikov zdravstvenih poklicev do V. stopnje strokovne izobrazbe. 

Pripravili:
Irena Andrenšek Ferkolj, univ.dipl.ekon. 
mag. Mateja Ibrič Manfreda, univ.dipl.ekon. 
prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med.
mag. Irma Kovač, univ.dipl.ekon., org., državni notranji revizor 
mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. str.
Andrejka Presker- Hudernik, univ. dipl. prav.
Andreja Zelič, univ. dipl. org.
Mojca Vukmanič, dipl. ekon., spec.
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ZAVOD:          Splošna bolnišnica Celje  
Naslov:           Oblakova ulica 5, 3000 Celje               

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2008

Oseba odgovorna 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 (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08):

a) Bilanca stanja (priloga 1)
b) Stanje  in  gibanje  neopredmetenih  sredstev  in  opredmetenih  osnovnih  sredstev 

(priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in  odhodkov določenih  uporabnikov po načelu  denarnega toka 

(priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 

3/B)

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1. in 2. del)
- Obrazec 2: Kazalniki poslovne učinkovitosti in metodologija
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov
- Obrazec 4: Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 5: Obračun amortizacije
- Obrazec 6: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 7: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih

3. Dodatne priloge SBC k pojasnilom postavk bilance stanja

- št. 1: Pregled nepremičnin, ki jih ima SBC v upravljanju na dan 31.12.2008
- št.  2:  Kratkoročne  terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta  (brez terjatev do 

zakladnice) na dan 31.12.2008

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. Pojasnila k poročilu o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih 
4. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2008
5. Poročilo o opravljenih investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2008
6. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida 
7. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2008.
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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 EUR, brez centov

Konto Naziv konta 2007 2008 Indeks
001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 9.703 19.406 200,00
002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 0
003 Dolgoročne premoženjske pravice 439.445 589.680 134,19
004 Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sred. 0 0 0
005 Druga neopredmetena sredstva 85.252 85.252 100,00
006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj 0 0 0
007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi 417 474 113,67
00 Skupaj AOP 002 534.817 694.812 129,92
01 Popravek vrednosti  AOP 003 367.685 436.872 118,82
00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 167.132 257.940 154,33

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 
2008 povečala za 159.995 EUR,  sedanja vrednost znaša  257.940 EUR. 

Dolgoročne  aktivne  časovne  razmejitve  zajemajo  sredstva  rezervnega  sklada  etažnih  lastnikov 
stanovanj.  Dolgoročne  premoženjske  pravice  zajemajo  računalniške  programe  in  licence,  druga 
neopredmetena osnovna sredstva pa predstavljajo vlaganja v tuja osnovna sredstva. 

Sprememba nabavne vrednosti v letu  2008 se nanaša na povečanje sredstev rezervnega sklada 
etažnih lastnikov v višini 9.703 EUR, na nakup novih računalniških programov (Lirpis 21, Birpis21, 
Kadrovski program in drugo) v višini 150.292 EUR.

Obračunana amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2008 znašala 69.187 EUR.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005) 
                                                           v EUR, brez centov

Konto Naziv konta 2007 2008 Indeks
020 Zemljišča 381.613 381.613 100,00
021 Zgradbe 40.722.239 43.710.177 107,34
022 Terjatve za predujme za nepremičnine 0 0 0
023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 6.081.366 7.423.242 122,07
029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0 0 0
02 Skupaj AOP 004 47.185.218 51.515.032 109,18
03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 16.003.690 17.306.990 108,14
02-03 Sedanja vrednost nepremičnin  31.181.528 34.208.042 109,71
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Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2008 skupaj  povečala za  4.329.814 EUR (povečanje 
nabavne vrednosti za 4.332.900 EUR in zmanjšanje nabavne vrednosti za 3.086 EUR)  in znaša 
51.515.032 EUR.  Odpisana vrednost nepremičnin znaša 17.306.990 EUR, sedanja vrednost znaša 
34.208.042 EUR. 

Povečanja nabavne vrednosti nepremičnin predstavljajo predvsem gradbena dela na investicijah, ki 
so bile  financirane  s strani Ministrstva za zdravje. Te  investicije so podrobneje opisane v točki 4. 
Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2008. 
Obračunana  amortizacija nepremičnin je v letu 2008 znašala 1.304.027 EUR. 

V poslovnih knjigah so knjižene nepremičnine, ki so navedene v dodatni prilogi SBC k pojasnilom 
postavk bilance stanja št. 1: »Pregled nepremičnin, ki jih ima Splošna bolnišnica Celje v upravljanju 
po stanju na dan 31.12.2008«.

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

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

Konto Naziv konta 2007 2008 Indeks
040 Oprema 31.772.363 32.920.997 103,62
041 Drobni inventar 3.949.008 4.300.913 108,91
042 Biološka sredstva 0 0 0
045 Druga opredmetena osnovna sredstva 14.260 14.187 99,49
046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os 0 0 0
047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 116.537 233.243 200,15
049 Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe. 0 0 0
04 Skupaj AOP 006 35.852.168 37.469.340 104,51
05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 30.739.663 31.597.655 102,79
04-05 Sedanja vrednost opreme 5.112.505 5.871.685 114,85

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2008  skupaj 
povečala za  1.617.172 EUR in znaša  37.469.340 EUR. Odpisana vrednost znaša 31.597.655 EUR, 
sedanja vrednost znaša  5.871.685 EUR.

Skupno  povečanj  nabavne  vrednosti  opreme in  drugih  opredmetenih  osnovnih  sredstev  v  višini 
1.617.172 EUR sestoji iz:  
a)   povečanje nabavne vrednosti v višini 3.035.236 EUR: 

-    novih  nabav v  višini  2.987.817 EUR; podrobneje opisna v točki  4.  Poročilo  o izvedenih 
investicijskih vlaganjih v letu 2008,

-   ugotovljenih viškov DI ob inventuri, katerih nabavna vrednost je  ocenjena v višini 47.419 
EUR,

b)  zmanjšanja nabavne vrednosti  izločenih osnovnih  sredstev med letom in ob inventuri v višini 
1.418.064 EUR.

Skupno povečanje popravka vrednosti  opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 
857.992 EUR sestoji iz: 
a)    povečanja popravkov vrednosti v višini 47.419 EUR ugotovljenih viškov DI ob inventuri,
b)   zmanjšanja popravka vrednosti  izločenih osnovnih sredstev med letom in ob inventuri v višini 

1.417.047 EUR,
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c)    povečanje popravka vrednosti za vrednost med letom obračunane amortizacije opreme in drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev v višini 2.227.620 EUR.

Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v 
celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti:

V  bolnišnici  se  po  stanju  31.12.2008  uporablja  6.766  kosov  opreme  (brez  opreme  drobnega 
inventarja), od tega  je 4.604  kosov že v celoti knjigovodsko odpisane, kar predstavlja vrednostno 
22.806.627,05 EUR.  V bolnišnici pa imamo tudi opremo, ki je z knjigovodskega vidika opredeljena 
kot drobni inventar, vendar je takšne narave, da ima inventarno številko. Takšne opreme – drobnega 
inventarja je po stanju na dan 31.12.2008 19.561 kosov. 
Opremo, ki je že v celoti odpisana, pa se še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti, lahko strnemo 
v večje sklope: 

- trije RTG aparati so iz leta 1988, del  pa izpred leta 1998,  
- del ultrazvokov je izpred leta 1999,
- monitoringi so iz leta 1997,
- del dializnih aparatov je iz leta 1999,
- del sterilizatorjev je iz leta 1993 (eden tudi iz leta 1987),
- del opreme v operacijskem bloku vključno z operacijskimi mizami je iz leta 1997,
- velik del anestezijskih aparatov je iz leta 1997,
- del EKG-jev je izpred leta 1995,
- del aspiratorjev je izpred le 1993

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)
                                                         v EUR, brez centov

Konto Naziv konta 2007 2008 Indeks
060 Naložbe v delnice v državi 0 0 0
061 Naložbe v delnice v tujini 0 0 0
062 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi 4.093 4.093 100,00
063 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 0 0 0
065 Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška 

dela
0 0 0

069 Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb 0 0 0
06 SKUPAJ 4.093 4.093 100,00

Dolgoročne finančne naložbe  se v letu 2008 niso spremenile. Dolgoročno kapitalsko naložbo v višini 
4.093 EUR predstavlja naložba v družbo Zdravilišče Rimske Toplice d.o.o..   V letu 2008 sprememb 
ni bilo.

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)
                                                                  v EUR, brez centov

Konto Naziv konta 2007 2008 Indeks
070 Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb 0 0 0
072 Dolgoročno  dana  posojila  z  odkupom  domačih 

vrednostnih papirjev
0 0 0

074 Dolgoročno dani depoziti 0 0 0
075 Druga dolgoročno dana posojila 0 0 0
079 Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil 0 0 0
07 SKUPAJ 0 0 0

Splošna bolnišnica Celje nima dolgoročno danih posojil in depozitov. 
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Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)
                                                             v EUR, brez centov

konto Naziv konta 2007 2008 Indeks
084 Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva 0 0 0
085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 11.961 9.230 77,17

- do uporabnikov državnega proračuna 0 0 0
- do uporabnikov občinskih proračunov 0 0 0
- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja 11.961 9.230 77,17

086 Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema 0 0 0
089 Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja 0 0 0
08 SKUPAJ 11.961 9.230 77,17

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2008 zmanjšale za 2.731 EUR.
Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2008 znaša 0 EUR. 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 9.230 EUR predstavljajo dolgoročne  terjatve do kupcev 
stanovanj  iz  naslova  obročnega  odplačevanja  kupljenih  stanovanj  in  iz  tega  naslova  oblikovan 
popravek  vrednosti  teh  terjatev,  ki  pripada  republiškima  skladoma  na  podlagi  stanovanjskega 
zakona. Del  dolgoročnih terjatev iz tega naslova, ki zapade v plačilo v letu 2009 je v bilanci stanja 
prikazan med kratkoročnimi terjatvami na kontih skupine 17. 

Zmanjšanje stanja predstavljajo plačani obroki kupnin v letu 2008.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31.12.2008 2.842  EUR.

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

Denarna sredstva  na računih znašajo na dan 31.12.2008 samo 6.771 EUR.  Ostala sredstva  so 
vezana pri zakladnici. 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 1.099.789 EUR. Stanje terjatev predstavlja  1,30% celotnega 
prihodka (84.29.088 EUR). 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. 

Povečanje  terjatev  po  stanju  na  dan  31.12.2008  v  primerjavi  s  stanjem  na  dan  31.12.2008   v 
skupnem  znesku 351.996 EUR  izhaja predvsem iz povečanja terjatev do pravnih oseb in fizičnih 
oseb, ki opravljajo dejavnost. 

Struktura terjatev na dan 31.12.2008 glede na status oseb je sledeča: 
- terjatve do pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost znašajo 1.486.725,94 EUR; 

teh terjatev (zapadlih in nezapadlih  računov) je 655;
- terjatve  do  fizičnih  oseb  znašajo  284.169,91  EUR,  teh  terjatev  (zapadlih  in  nezapadlih 

računov) je 4.460;
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- terjatve do  najemnikov stanovanj in upravljalca stanovanj (zapadle  in  nezapadle) znašajo 
58.217,54 EUR.

Pregled strukture zapadlih in nezapadlih terjatev:       
                                                                                                                                v EUR

Pravne osebe in fizične 
osebe, ki opravljajo 

dejavnosti
Fizične osebe

Nezapadle terjetve 1.009.989,86 36.199,57
Zapadle terjatve 476.736,08 247.970,34
SKUPAJ 1.486.725,94 284.169,91

Neplačane terjatve ne ogrožajo  likvidnost zavoda.

Pregled odprtih postavk (zapadle in nezapadle terjatve) do pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo 
dejavnost,  katerih stanje terjatev na dan 31.12.2008 presega 10.000 EUR:  
                                                                                                                                   v EUR

Partner Stanje odprtih postavk
na dan 31.12.2008

Vzajemna d.v.z. 992.054
Adriatic Slovenica d.d. 236.400
Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d. 156.161
Insera d.o.o. 11.055
Vaj d.o.o. 10.687
Skupaj 1.406.357

Kratkoročne terjatve do kupcev so v poslovnih knjigah izkazane v višini 1.829.113,39 EUR, za njih pa 
je  oblikovan  popravek  vrednosti  v  višini  729.324,00  EUR.  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.

Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oz. razlogih neplačila:

Stanje neporavnanih terjatev do kupcev, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, je 724.706 
EUR. Struktura teh terjatev glede na razmerje med pravnimi in fizičnimi osebami je sledeča:  

- 476.736 EUR terjatev imamo do pravnih oseb.   434.000 EUR   predstavlja terjatev do 
Vzajemne, katero izterjavo uveljavljamo preko sodišča. Ostale terjatve v večjem delu niso 
dvomljive, kajti nekateri kupci svoje obveznosti plačujejo z zamikom. Med problematičnimi 
dolžniki pri pravnih osebah so predvsem  pogrebne službe  za opravljene storitve toalete 
in ureditve pokojnika. 

- 247.970 EUR predstavljajo neporavnane terjatve do fizičnih oseb.  Računov na podlagi 
katerih imamo izpostavljeno že zapadlo in neplačano terjatev, je 3.508. Od tega je 3.431 
k takšnih, katerih povprečna zapadla terjatev znaša le 39,68 EUR.  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 plačila od bolnikov, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja in ki prostovoljno ne 
plačajo svojega dolga, je zaradi njihovega socialnega in premoženjskega stanja v velikem 
številu primerov neuspešna. 
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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, kjer 
najprej preverijo ali so podani pogoji za sodno izterjavo. Poskušamo pridobiti podatke o dolžnikovem 
stalnem ali začasnem prebivališču, o njegovi zaposlitvi, za pokojne pa o dedičih. Zoper dolžnike, ki v 
Republiki Sloveniji nimajo prebivališča, izvršilnih predlogov ne vlagamo. Sodna izterjava je povezana 
s stroški. Gre za stroške s pridobivanjem podatkov o dolžnikovem prebivališču in zaposlitvi, ter za 
sodne  stroške,  ki  obsegajo  sodno  takso,  ter  stroške  sodnega  izvršitelja.  V  letu  2003  so  bila  v 
bolnišnici sprejeta Navodila  za zavarovanje in izterjavo terjatev. V skladu z navodili  se izvršba za 
izterjavo neplačanih terjatev opravi za znesek, ki presega 41,73 EUR (10.000,00 sit) , za zneske v 
višini 20,86 – 41,73 EUR  (5.000  do 10.000 sit) pa samo v primeru, da je dolžnik zaposlen. Terjatve 
do 20,86 EUR (5.000 sit) se ne izterjujejo sodno. Izvršba se primarno opravi z vložitvijo predloga za 
izvršbo,  ki  primarno  predlaga  naslednja  sredstva  izvršbe:  rubež plače,  ki  jo  dolžnik  prejema pri 
svojem delodajalcu,  rubežem denarnih  sredstev,  ki  jih  ima dolžnik  na svojem TRR,  ter  rubež in 
prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev. V kolikor izvršilna sredstva v primarnem predlogu za 
izvršbo niso uspešna, predlagamo spremembo izvršilnega sredstva, pri čemer morajo ti predlogi biti 
utemeljeni  s  poizvedbami,  ki  jih  opravimo  pri  upravljalcih  podatkov.  Takšni  postopki  so  npr. 
sprememba izvršilnega sredstva z zastavno pravico na nepremični ali na premičnini – avtomobilu. 
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,  itd.,  skratka predmeti,  ki  so stari  in  brez vsake večje vrednosti,  zato se tudi  težje 
prodajo.  Izvršbe  na  dolžnikove  premičnine  se  v  zadnjem  času  zaradi  neuspešnih  predhodnih 
postopkov poslužujemo v večih primerih.    

Od leta  1995 do 2008 smo skupaj  vložili  895 izvršilnih  predlogov od  tega se je  175 izvršb  kot 
neuspešnih ustavilo, 345 izvršb smo uspešno zaključili s plačilom, za 375 izvršb pa še tečejo izvršilni 
postopki, kar prikazuje tudi naslednja tabela.

Tabela14: Izvršbe v letih 1995 – 2008 

Leto VLOŽENE
Kom € 

USTAVI
neuspešno

PLAČANO
Uspešno

Postopek 
je v teku

1995 95 10.616,36 48 34 13
1997 96 15.807,02 38 36 22
1998 101 11.656,71 37 47 17
1999 82 11.724,20 23 43 16
2000 14 3.946,00 0 5 9
2001 61 16.681,21 10 28 23
2002 90 22.337,05 5 38 47
2003 81 17.300,67 8 20 53
2004 2 386,23 1 1 0
2005 58 16.982,32 1 23 34
2006 64 2.297,41 3 23 38
2007 39 10.931,54             1 7 31
2008 112 25.139,32 0 40 72

SKUPAJ 895 184.806,04 175 345 375

Ob rednem letnem popisu za leto 2008 smo po sklepu pristojne osebe – direktorja iz poslovnih knjig 
izknjižili zastarane terjatve (5 letni zastaralni rok za fizične osebe in 3 letni zastaralni rok za pravne 
osebe) v višini 14.774,08 EUR.  

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
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Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2008 7.580 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja 
plačila  kotizacij za izobraževanje.  

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne  terjatve  do  uporabnikov  enotnega  kontnega  načrta  znašajo  na  dan  31.12.2008 
10.782.089 EUR. 

Struktura teh terjatev po stanju 31.12.2008 je sledeča: 
- terjatve  do  zakladnice,  ki  predstavljajo   kratkoročni  depozit  pri  Zakladnici  enotnega 

zakladniškega računa države v višini 5.820.000 EUR
- terjatve  do  neposrednih  uporabnikov  proračuna   države  (ministrstva,  sodišča,  policijske 

uprave, upravne enote) v višini 21.525,33 in za njih oblikovan popravek vrednosti v višini 
7.634,43 EUR

- terjatve  do  neposrednih  uporabnikov  proračuna  občine   v  višini  27.243,89  in  za  njih 
oblikovan popravek vrednosti v višini 2.613,15 EUR

- terjatve  do  posrednih  uporabnikov  proračuna  države  (bolnišnice,  domovi  starejših,  šole, 
zavodi)  v višini  192.035,73 EUR in za njih oblikovan popravek vrednosti v višini  2.551,70 
EUR

- terjatve  do  posrednih  uporabnikov  proračuna  občine  (zdravstveni  domovi)  v  višini 
105.688,61 EUR in za njih oblikovan popravek vrednosti v višini 75,65 EUR

- terjatve do ZZZS v višini 4.628.469,94 EUR.

Višina terjatev do uporabnikov proračunov znaša brez terjatev do zakladnice   4.974.963,50 EUR 
(brez  upoštevanja  popravkov vrednosti),  če  pa  odštejemo še terjatve  do ZZZS  znaša vrednost 
ostalih terjatev 346.493,56 EUR.  Struktura teh terjatev skupaj s terjatvami do ZZZS  je navedena v 
dodatni prilogi SBC k pojasnilom postavk bilance stanja št. 2: »Kratkoročne terjatve do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta (brez terjatev do zakladnice) na dan 31.12.2008«.  Do 13.02.2009 so bile 
poravnane terjatve v skupni višini 443.544,58 EUR.

Terjatve vodene na skupini 14 po stanju na dan 31.12.2008 so se v primerjavi s stanjem na dan 
31.12.2007 povečale za 5.849.905 EUR. Največje povečanje je na stanju terjatev do zakladnice, kjer 
je povečanje za 1.570.000 EUR in na stanju terjatev do ZZZS, kjer je povečanje za 4.221.070 EUR iz 
naslova končnega obračuna storitev za leto 2008. 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2008 nimamo izkazanih. 
                                                                    v EUR, brez centov

Konto Naziv konta 2007 2008 Indeks
150 Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje 0 0 0
151 Kratkoročno dana posojila 0 0 0
152 Kratkoročno dani depoziti 0 0 0
155 Druge kratkoročne finančne naložbe 0 0 0
15 SKUPAJ 0 0 0

      

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročnih terjatve iz financiranja na dan 31.12.2008 nimamo izkazanih. 
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
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Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2008  121.034 EUR in so naslednje
                                                                         v EUR, brez centov

Konto Naziv konta 2007 2008 Indeks
170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 85.413 112.014 131,14
174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 2.875 2.764 96,14
175 Ostale kratkoročne terjatve 13.297 6.256 47,05
179 Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev 0 0 0
17 SKUPAJ 101.585 121.034 119,14

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

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2008 6.883 EUR in so naslednje:
                                                                        v EUR, brez centov

Konto Naziv konta 2007 2008 Indeks
190 Kratkoročno odloženi odhodki 68.137 6.633 9,73
191 Prehodno nezaračunani prihodki 0 0 0
192 Vrednotnice 250 250 100,00
199 Druge aktivne časovne razmejitve 0 0 0
19 SKUPAJ 68.387 6.883 10,06

Na dan 31.12.2008 predstavljalo aktivne časovne razmejitve v višini 6.633 EUR vrednost sredstev za 
zadržane prispevke po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov. 

C) ZALOGE 

Stanje zalog na dan 31.12.2008 znaša  1.451.811 EUR in so naslednje:
- zaloge zdravil in materiala za medicinsko oskrbo v višini  1.359.776,91 EUR, 
- zaloge živil, pisarniškega, tehničnega in ostalega materiala v višini 91.892,90 EUR,
- zaloge embalaže v višini 139,30 EUR,
- druge zaloge;  tu  imamo evidentirana  dva  prstana,  ki  ju  je  v  oporoki  zapustila  fizična 

oseba, izkazano po vrednosti 2 EUR, saj cenitev zanju ni bila opravljena.       

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. 

Struktura zalog po kontih je sledeča: 
                                                                      v EUR, brez centov

Konto Naziv konta 2007 2008 Indeks
30 Obračuna nabave materiala 0 0 0
31 Zaloge materiala 1.205.830 1.451.670 120,39
32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 510 139 27,25
34-36 Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga 0 0 0
37 Druge zaloge namenjene prodaji 2 2 100,00
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Zaloge materiala  v  tehničnih  skladiščih  in  skladišču živil  so  vrednotene po povprečnih  nabavnih 
cenah,  poraba  zdravil  in  sanitetno  potrošnega  materiala  je  vrednotena  po  FIFO  metodi  ob 
upoštevanju  roka  uporabnosti  zdravil,  zalog  gotovih  proizvodov  in  nedokončane  proizvodnje 
bolnišnica nima.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31.12.2008 630,69 EUR in se 
nanaša na naslednje prejete predujme:

                                                         v EUR, brez centov
Zap.št Plačnik predujma-varščine Namen Znesek

1. Pacienti Preplačila 73 kupcev – pacientov, ki so svoje storitve 
poravnali v višjem znesku kot so bile zaračunane. 631

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 31.12.2008 izhaja iz večih let. 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2008 4.224.573 EUR in se nanašajo na:
-  obveznost  za  izplačilo  plač  za  mesec  december  2008  v  višini  3.570.519  EUR.  Obveznost  do 

zaposlenih je bila v celoti poravnana  09.01. 2009. 
- obveznost za izplačilo redne delovne uspešnosti za mesec avgust, september, oktober, november 

in december 2008 v višini 285.639  EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti  poravnana 
27.01.2009

- obveznost za opravljene presežne ure zaposlenih  po stanju na dan 31.12.2008, ki še niso bile 
izplačane,  v  višini  368.415  EUR.  Obveznost  do  zaposlenih  še  ni  bila  poravnana  oz.  se  bo 
poravnavala skozi leto 2009.

 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2008 2.633.325 EUR. 
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2007 so se zmanjšale za 103.900 EUR.

Obveznosti  do  dobaviteljev  poravnavamo  v  roku  od  45  do  60  dni  (kot  izhaja  iz  sklenjenih 
kupoprodajnih  pogodbe oz. naročilnic). Bolnišnica svoje obveznosti poravnava v valutnem roku, zato 
na dan 31.12.2008 nima zapadlih a še neplačanih obveznosti.  Celo poslovno leto 2008 je bolnišnica 
svoje obveznosti  tekoče poravnavala oz. je nekatere poravnala celo  pred zapadlostjo,  za kar je 
koristila sconte.  

V strukturi obveznosti do dobaviteljev so obveznosti  za obratna sredstva in obveznosti za osnovna 
sredstva. 
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Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge  kratkoročne  obveznosti  iz  poslovanja  znašajo  na  dan  31.12.2008  1.224.788  EUR  in  se 
nanašajo na naslednje obveznosti:
                                                  v EUR, brez centov

Konto Naziv konta 2007 2008 Indeks
230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 480.686 1.134.965 236,11
231 Obveznosti za DDV 10.872 13.756 126,53
233 Kratkoročne obveznosti  na podlagi izdanih menic in 

drugih plačilnih instrumentov
0 0 0

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 63.271 76.067 120,22
235 Obveznosti  na  podlagi  odtegljajev  od  prejemkov 

zaposlenih
0 0 0

23 SKUPAJ 554.829 1.224.788 220,75

Med  največjimi kratkoročnimi obveznostmi za dajatve  so izkazane naslednje obveznosti: 
- prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 344.081 EUR,
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 255.042 EUR,
- znesek davka od dohodkov  za leto 2008 v višini 496.058 EUR (te obveznosti po stanju 

na  dan  31.12.2007  nismo  imeli  izkazane,  in  predstavlja  največji  vzrok  povečanja 
skupnega salda skupine kontov 23 v primerjavi z lanskim letom). 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 
039)

Kratkoročne  obveznosti  do  uporabnikov  enotnega  kontnega  načrta  znašajo  na  dan  31.12.2008 
477.964 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:
                                                                      v EUR, brez centov

Konto Naziv konta 2007 2008 Indeks
240 Kratkoročne obveznosti do MZ 1.380 1.854 134,34
241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin - - -
242 Kratkoročne  obveznosti  do  posrednih  uporabnikov 

proračuna države
389.820 468.508 120,19

243 Kratkoročne  obveznosti  do  posrednih  uporabnikov 
proračunov občin

3.586 7.602 212,00

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 75.125 - -
- ZZZS     * 75.125 - -
- ZPIZ - - -

24 SKUPAJ 469.911 477.964 101.71
* To je znesek, ki smo ga v letu 2007 od prejeli od ZZZS kot avans in smo ga v letu 2008 morali ZZZS tudi vrniti.

Kratkoročne  obveznosti  do  posrednih  uporabnikov  proračuna  države  predstavljajo  predvsem 
obveznosti do ZZV Celje (205.593 EUR), Zavoda RS za transfuzijsko medicino (157.107 EUR), UKC 
Maribor  (34.728  EUR),  UKC  Ljubljana  (26.849)  Medicinska  fakulteta  Ljubljana  –  Inštitut  za 
mikrobiologijo (12.373 EUR),  Onkološki inštitut Ljubljana (12.032 EUR).

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Bolnišnica  po  stanju  na  dan  31.12.2008  nima  najetih  kratkoročnih  posojil,  prav  tako  nima 
kratkoročnih obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil.
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Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Ker bolnišnica v letu 2008 ni imela najetih kratkoročnih posojil, prav tako ne dolgoročnih posojil, na 
dan 31.12.2008 ne izkazuje nobeni obveznosti iz financiranja. 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Na kontih  podskupine  290  –  vnaprej  vračunani  odhodki  izkazujemo samo obračunana  sredstva 
rezervnega sklada etažnih lastnikov stanovanj, ki ga imamo oblikovanega v Splošni bolnišnici Celje 
in ne pri upravljavcu stanovanj. Obveznost za rezervni sklad znaša na dan 31.12.2008 19.406 EUR.  

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine  291 - kratkoročno odloženi prihodki izkazujemo vnaprej plačano najemnino za 
stanovanje v višini 2.402 EUR.  Ta znesek bo v letu 2009 prenesen med prihodke, saj se celoten 
znesek nanaša na najemnino leta 2009. 

          
Na kontih podskupine 299 – druge pasivne časovne razmejitve 

Na  kontih  podskupine  299  –  druge  pasivne  časovne  razmejitve  izkazujemo  sredstva  zadržanih 
prispevkov po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov v višini 52.154,07 EUR. Ta sredstva bodo 
namensko porabljena v letu 2009.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite 

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek
stanje na dan 31.12.2007       887.398 EUR
- vrednost prihodkov v letu 2008 za pokrivanje stroškov amortizacije  1.352.590 EUR
stanje na dan 31.12.2008        2.239.988 EUR

V skladu s 16. členom pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov se, če znesek sredstev, 
prejetih  od  financerja  za  pokrivanje  stroškov  amortizacije,  ali  če  znesek  za  pokrivanje  stroškov 
amortizacije,  ki  je  vračunan  v  vrednost  prodanih  storitev  ali  proizvodov  obračunskega  obdobja, 
presega znesek stroškov amortizacije tega obračunskega obdobja, za razliko prihodki kot namenski 
prihodki prenesejo prek dolgoročnih časovnih razmejitev v naslednje obračunsko obdobje.    

V prihodkih prejeta sredstva za namene pokrivanja stroškov amortizacije so v letu 2005, 2006,  2007 
in 2008 presegla dejansko obračunano amortizacijo, ki jo bolnišnica obračunava v skladu z veljavno 
zakonodajo. Zaradi navedenega je bolnišnica v skladu z zakonodajo razliko prihodkov  dolgoročno 
razmejila in sicer :

- v višini    139.200,16 EUR v letu 2005

49



- v višini    381.155,16 EUR v letu 2006 
- v višini    367.042,32 EUR v letu 2007
- v višini 1.352.590,05 EUR v letu 2008

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 amortizacije osnovnih 
sredstev, ki so bila kupljena iz teh sredstev

                 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek 
stanje na dan 31.12.2007 1.606.380 EUR
povečanje sredstev v letu 2008  - zbrane donacije +        261.434  EUR
povečanje sredstev v letu 2008 –  nakup opreme iz sredstva po ZZRZI +          73.598  EUR
zmanjšanje sredstev v letu 2008 – obračunana amortizacija donacije -          263.628 EUR
zmanjšanje sredstev v letu 2008 – sedanja vrednost izločenih sred. – donacije -                   68 EUR
zmanjšanje sredstev v letu 2008 – obračunana amortizacija opreme iz sredstev 
po ZZRZI -              1.809 EUR

stanje na dan 31.12.2008 1.675.907 EUR

Del  donacij v znesku  701.632 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, 
del donacij v znesku 897.933 ERI je namenjeni za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev (od tega 
je namensko zbranih sredstev za nakup CT-ja 542.128 EUR).
Višina sredstev namenjenih za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev kupljeni na podlagi ZZRZI 
znaša 76.342 EUR.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih 
odhodkov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek
stanje na dan 31.12.2007                       0 EUR
sprememba v letu 2008                       0 EUR
stanje na dan 31.12.2008                       0 EUR

Stanj  na  kontih  dolgoročnih  rezervacij  iz  naslova  dolgoročno  vnaprej  vračunanih  odhodkov  ne 
izkazujemo. 

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek
stanje na dan 31.12.2007                       0 EUR
sprememba v letu 2008                       0 EUR
stanje na dan 31.12.2008                       0 EUR

Stanj na kontih druge dolgoročne rezervacije ne izkazujemo.
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Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti 
                                                                                                                    
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek
stanje na dan 31.12.2007                       0 EUR
sprememba v letu 2008                       0 EUR
stanje na dan 31.12.2008                       0 EUR

Stanj dolgoročnih finančnih obveznosti ne izkazujemo, prav tako nimamo iz tega naslova izkazanih 
nobenih  obveznosti  v  bilanci  stanja  na  kontih  podskupine  250,  kot  kratkoročne  obveznosti  do 
financerjev. 

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti 
                                                                                                                    
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek
stanje na dan 31.12.2007                       0 EUR
sprememba v letu 2008                       0 EUR
stanje na dan 31.12.2008                       0 EUR

Stanj  drugih dolgoročnih obveznosti  ne izkazujemo, prav tako nimamo iz tega naslova izkazanih 
nobenih obveznosti v bilanci stanja  na  kontih  podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti iz tega 
naslova.  

Konti  podskupine 980  –  Obveznosti  za  neopredmetena sredstva  in  opredmetena osnovna 
sredstva 

Stanje  obveznosti  za  neopredmetena sredstva  in  opredmetena osnovna sredstva  znaša na  dan 
31.12.2008  42.107.797 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek
stanje na dan 31.12.2007       38.226.710 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja         4.643.758 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine                       0 EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja                            0 EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev                       0 EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup 
osnovnih sredstev                       0 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov 
sredstev (konto 4629)                       0 EUR 
- znesek združene amortizacije po ZIJZ (Ur.list RS, št. 19/94,28/00,111/01,76/08)          - 762.671 EUR

Stanje na dan 31.12.2008       42.107.797 EUR

V letu 2008 je Splošna bolnišnica Celje prejela v upravljanje naslednja sredstva: 

51



Medicinska oprema za ginekološko – porodniški oddelek      31.738,98
Računalniška oprema 987,60
Računalniška oprema 21.748,25
Oprema za dermatovenerološki oddelek 156.638,50
Oprema za abdominalni oddelek 92.633,84
Pohištvena oprema za upravo 62.418,50
Oprema za diesel agregat 471.444,19
LCD TV sprejemnik 1.488,00
Gradbena dela za abdominalno kirurgijo 19.885,74
Gradbena dela za DEA agregat 194.810,60
Gradbena dela za dermatovenerološki oddelek 1.051.222,73
Gradbena dela za upravo 699.746,20
Gradbena dela za medicinsko rehabilitacijo 1.018.368,18
Gradbena dela za lekarno 820.627,00
SKUPAJ 4.643.758,31

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se razlikujejo od sedanje 
vrednosti  neopredmetenih  in  opredmetenih  osnovnih  sredstev.  Vzroki  za  razliko  so  prikazani  v 
spodnjih dveh tabelah: 

Sredstva Vrednost v EUR
Sedanja vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 40.318.261
Neporabljena sredstva amortizacije 2.650.465
Skupaj sredstva 42.968.726

 Viri sredstev Vrednost v EUR
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva–kto 980 42.107.797
Del donacij, ki se nanaša na že pridobljena osnovna sredstva 701.632
Del sredstev po ZZRZI, ki se nanaša na že pridobljena osnovna sredstva 76.342
Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva –  del kto 220 82.955
Skupaj viri za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 42.968.726

 
Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek
Stanje na dan 31.12.2007                4.093 EUR
sprememba v letu 2008                       0 EUR
Stanje na dan 31.12.2008                4.093 EUR

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 4.093 EUR. V primerjavi z letom 2007 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  

52



Po stanju na dan 31.12.2008 bolnišnica nima izkazanega stanja na kontih skupine 985  - presežek 
prihodkov nad odhodki.

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK
Stanje na dan 31.12.2007 3.439.369  EUR
- presežek prihodkov nad odhodki za leto 2008 (iz priloge 3 – AOP 889) -2.606.130 EUR
stanje na dan 31.12.2008                 833.239 EUR

Bolnišnica ima izkazan kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v višini 833.239,05 EUR. 
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 
ugotavljajo  izhodiščno  stanje  sredstev  in  obveznosti  do  virov  sredstev  v  višini 
480.500,90 EUR;

- poslovno leto 2000 v višini   802.818,00 EUR;
- poslovno leto 2001 v višini   719.986,02 EUR;
- poslovno leto 2002 v višini   279.587,06 EUR;
- poslovno leto 2003 v višini   949.595,50 EUR;
- poslovno leto 2004 v višini   599.256,17 EUR;
- poslovno leto 2006 v višini   137.130,78 EUR.  

Presežek prihodkov nad odhodki je izkazan iz naslednjih obdobji:

- poslovno leto 2005 v višini     302.032,37 EUR;
- poslovno leto 2007 v višini     227.473,31 EUR;
- poslovno leto 2008 v višini  2.606.129,70 EUR.

Uskladitev  stanj na kontih skupine 98 s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri 
ustanovitelju

Stanje na kontih skupine 98 mora biti usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri 
ustanovitelju v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 in 134/2003). Ministrstvo za finance je izdalo poseben 
obrazec  in  navodilo  za  usklajevanje  medsebojnih  terjatev  in  obveznosti.   Uskladitev  opravljamo 
vsako  leto,  za  ugotovljene  razlike  med  stanji   (gre  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 vrednosti  14.818.000 EUR in sicer: 

- s  strani  ZZZS  nepriznanih  in  neplačanih  opravljenih  medicinskih  storitev  v  vrednosti 
13.295.336,02  EUR.  To  je  kumulativni  podatek  za  obdobje  2000-2008  (za  leto  2000  je 
vrednost   480.197,72 EUR, za leto 2001 je vrednost 420.672,68 EUR  in za leto 2002 je 
vrednost  569.838,09  EUR  ,  za  leto  2003  je  vrednost  719.404,11  EUR,  za  leto  2004  je 
vrednost  3.408.675,51 EUR,  za  leto  2005 2.082.757,47  EUR,  za leto  2006 1.886.275,33 
EUR, za leto 2007  1.148.013,11 EUR , za leto 2008 2.579.502,00 EUR),
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- znesek tujih osnovnih sredstev v višini 410.950,22 EUR, ki predstavljajo osnovna sredstva iz 
nacionalnega transplantacijskega projekta, aparature večje vrednosti, ki so jih bolnišnici dali 
na uporabo dobavitelji  materialov, ki  se na teh aparaturah uporabljajo,  ter nekatera druga 
osnovna sredstva,  ki  smo jih  prejeli  v  uporabo od naših  dobaviteljev  oz.  pravnih  oseb s 
področja gospodarstva;

- 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 77 namenov (4 
menice in 73 garancij) v višini 1.075.743,37 EUR. 

- Po stanju 31.12.2008 bolnišnica je imela 1 veljavno izdano garancijo v višini 35.942,40 EUR, 
izdala pa ni nobene  menice.

- na dan 31.12.2008 Splošna  bolnišnica Celje nastopa kot tožena stranka v 28 zadevah, 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.   V izvenbilančni  evidenci  ni  zaveden podatek o vrednosti,  temveč 
samo količini vloženih postopkov.    
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2.    POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV  

Obrazec  1: Izkaz prihodkov in odhodkov

Tabela 14: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2008, primerjava s planom 2008 in realizacijo 2007

ELEMENTI BILANCE USPEHA REALIZACIJA 
2007 PLAN 2008

REALIZACIJA 
2008

INDEKS 
R08/R07

INDEKS 
R08/P08

 EUR % EUR % EUR %   
I. PRIHODKI SKUPAJ 69.948.047 100,00 75.173.994 100,00 84.297.088 100,00 120,51 112,14
A) PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI 69.813.871 99,81 75.040.057 99,82 84.041.515 99,70 120,38 112,00

1. PRIHODKI IZ OPRAVLJ. JAVNE SLUŽBE 68.660.910 98,16 73.780.864 98,15 82.752.593 98,17 120,52 112,16
   a) Prihodki iz programa ZZZS 66.126.503 94,54 71.211.181 94,73 79.805.136 94,67 120,69 112,07
   b) Drugi prihodki 2.534.407 3,62 2.569.683 3,42 2.947.457 3,50 116,30 114,70
2. PRIHODKI IZ PRODAJE NA TRGU 1.152.961 1,65 1.259.194 1,68 1.288.922 1,53 111,79 102,36
B) PRIHODKI IZ FINANCIRANJA 86.871 0,12 82.000 0,11 180.069 0,21 207,28 219,60
C) IZREDNI PRIHODKI 30.628 0,04 34.829 0,05 39.165 0,05 127,87 112,45
D) PREVREDNOTENI POSLOVNI PRIHODKI 16.677 0,02 17.108 0,02 36.339 0,04 217,90 212,41
 0        
II. ODHODKI SKUPAJ 69.720.574 100,00 75.173.994 100,00 81.690.958 100,00 117,17 108,67
A) STROŠKI DELA 38.776.210 55,62 42.201.045 56,14 45.874.388 56,16 118,31 108,70
1.OBRAČ. BRUTO PLAČE Z NADOM. IN NSP 29.594.415 42,45 32.836.951 43,68 35.814.064 43,84 121,02 109,07
2. DAJATVE NA PLAČE 5.736.317 8,23 5.809.649 7,73 6.295.990 7,71 109,76 108,37
3. DRUGI STROŠKI DELA 3.445.478 4,94 3.554.445 4,73 3.764.334 4,61 109,25 105,90
B) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 27.495.580 39,44 28.900.181 38,44 31.718.053 38,83 115,36 109,75
1. STROŠKI MATERIALA 20.665.101 29,64 21.829.162 29,04 23.720.739 29,04 114,79 108,67
    a) Strošek zdravstvenega materiala 15.793.291 22,65 16.632.430 22,13 17.774.041 21,76 112,54 106,86
    b) Ostali stroški materiala 4.871.810 6,99 5.196.732 6,91 5.946.698 7,28 122,06 114,43
2. STROŠKI STORITEV 6.830.479 9,80 7.071.019 9,41 7.997.314 9,79 117,08 113,10
C) AMORTIZACIJA 3.206.200 4,60 3.801.442 5,06 3.335.397 4,08 104,03 87,74
D) DRUGI STROŠKI 153.646 0,22 155.327 0,21 672.773 0,82 437,87 433,13
E) ODHODKI IZ FINANCIRANJA 318 0,00 10.000 0,01 18.035 0,02 5673,0 180,35
F) IZREDNI ODHODKI 15.062 0,02 16.000 0,02 7.673 0,01 50,95 47,96
G) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 73.558 0,11 90.000 0,12 64.639 0,08 87,87 71,82
         
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 227.473  0  2.606.130    

Iz podatkov bilance uspeha je razvidno, da je SB Celje v letu 2008 dosegla presežek prihodkov nad 
odhodki. SB Celje je v letu 2008 uspela obvladovati odhodke v okviru doseženih prihodkov in tudi 
doseči pozitivni finančni izid poslovanja. 

Iz prihodkovne strani bilance uspeha je razvidno, da je SB Celje v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 
presegla  vse vrste prihodkov, tako iz programa ZZZS, kakor tudi prihodke na trgu in druge vrste 
prihodkov.   Na vseh postavkah prihodkov  so uresničene oz. presežene tudi  planirane vrednosti. 
Skupna višina doseženih prihodkov v letu 2008 v primerjavi z letom 2007  je  20,4 %. Preseganje 
prihodkov v letu 2008 v primerjavi s predhodnim obdobjem izvira predvsem iz povečanih prihodkov s 
strani ZZZS zaradi pokritja povečanih stroškov dela iz uveljavitve novega plačnega sistema in širitve 
pogodbenih vrednosti programov v letu 2008.
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Negotovost v poslovanju, ki ga je vnašala uveljavitev novega plačnega sistema v letu 2008 in s tem 
negotovo pokritje povečanih stroškov dela je vplivala na omejevanje stroškov na vseh področjih v 
teku poslovnega  leta  2008,  še posebej izrazito na področju investicijsko  vzdrževalnih  del.  Končni 
obračun s strani ZZZS za leto 2008  je  izkazoval, da je bilo obvladovanje stroškov ustrezno  in  je 
zadoščal za pokritje nastalih stroškov v letu, ki so izkazovali manjši trend rasti (za 17,17%) kakor je 
bila dosežena rast prihodkov v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 (za 20,4 %). Slednje je omogočilo 
tudi pozitivni poslovni rezultat v letu 2008.  Dosežen poslovni rezultat v letu 2008 v višini 2,6 mio 
EUR ne zadošča za pokrivanje celotne kumulativne izgube v SB Celje, ampak omogoča pomembno 
zmanjšanje le-te.  Celotna kumulativna izguba se je zmanjšala iz 3,4 mio EUR  po stanju na dan 
31.12.2007 na 833.000 EUR po stanju na dan 31.12.2008.  

2.1. ANALIZA PRIHODKOV 

Celotni  prihodki  doseženi  v  letu 2008 so znašali  84.297.088 EUR   in so bili  za 20,51% višji  od 
doseženih v letu 2007 in 12,14 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,7%, prihodki od financiranja 0,21%, izredni prihodki 0,05% in 
prevrednotovalni prihodki 0,04% glede na celotne prihodke za leto 2008.

Finančni prihodki so znašali  180.069 EUR in predstavljajo 0,21% delež v celotnih prihodkih. Prejeli 
smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev, skontov, predčasnih 
plačil in provizij pri cesijah.

Neplačani prihodki znašajo 6.744.899 EUR (stanje  terjatev, ki so izkazane  kot prihodek tekočega 
leta). V celotnem prihodku predstavljajo 8%. Največjo postavko predstavljajo terjatve do zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije,  ki  znašajo 4.628.470 EUR in so bile poravnane do zaključka 
sestave tega poročila. 

           v EUR, brez centov

PRIHODKI REALIZACIJA 
2007

PLAN 
2008

REALIZACIJA 
2008

IND.R08/
P08 STR.08*

- iz obveznega zavarovanja 60.520.910 65.145.410 73.044.116 112,12 86,65
- iz dodatnega prost.zavarovanja 5.605.593 6.065.770 6.761.020 111,46 8,02
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, 
od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, 
od ostalih plačnikov in od konvencij  426.459 472.960 514.316 108,74 0,61
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 3.173.186 3.258.980 3.628.668 111,34 4,30
- finančni prihodki 86.871 82.000 180.069 219,60 0,21
- prihodki od prodaje blaga in materiala,drugi 
prihodki in prevrednotovalni prihodki 135.027 148.870 168.898 113,45 0,20

SKUPAJ PRIHODKI 69.948.047 75.173.990 84.297.088 112,14 100,00

Prihodki  iz  obveznega  in  dodatnega  prostovoljnega  zavarovanja  predstavljajo  prihodke  s  strani 
ZZZS.  Vključujejo  prihodke  iz  doseženih  pogodbenih  obveznosti  do  ZZZS  ter  vključujejo  tudi 
prihodke za pokritje  stroškov specializacij.  V primerjavi  z  načrtovanimi  prihodki  so se prihodki  iz 
naslova ZZZS povečali  za 12 %. Povečanje izhaja iz povečanih prihodkov za pokritje  povečanih 
stroškov iz uveljavitve novega plačnega sistema, povečanih prihodkov iz naslova širitev pogodbenih 
vrednosti programov in večjih prihodkov iz naslova specializacij od načrtovanih zaradi večjega števila 
specializantov.  V  strukturi  vseh  prihodkov  zavzemajo  prihodki  iz  pogodbenih  vrednosti  ZZZS  in 
specializacij  daleč  največji  delež  vseh  prihodkov,  ki  v  letu  2008  dosega  94,67  vseh  celotnih 
prihodkov.
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Prihodki  iz  doplačil  do  polne  cene  zdravstvenih  storitev,  od  nadstandardnih  storitev,  od 
samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij  zavzemajo v letu 2008 delež v višini 0,61 % 
vseh prihodkov in presegajo tako planirane kakor tudi realizirane iz preteklega obdobja. Povečanje 
teh prihodkov izvira predvsem iz večjega števila storitev iz naslova konvencij v letu 2008, ki v tej vrsti 
prihodkov zavzemajo večinski delež.

Drugi  prihodki  iz  prodaje  proizvodov  in  storitev  vključujejo  prihodke  iz  prodaje  zdravstvenih  in 
nezdravstvenih  storitev  na  trgu  ter  prihodke  iz  naslova  refundacij  sekundarijev  in  pripravnikov. 
Večinski delež v tej skupini  prihodkov (34%) predstavljajo prihodki na trgu za zdravstvene storitve, 
kjer  tržimo  predvsem  storitve  laboratorijev  in  transfuziološke  dejavnosti.  Med  prihodki  za 
nezdravstvene storitve predstavljajo največji strukturni delež prihodki od prodaje storitev bolnišnične 
kuhinje, menze in slaščičarne. Večji delež zavzemajo še prihodki za storitve ogrevanja  ter pranja 
perila.  Med  nezdravstvenimi  storitvami  se  je  povečalo  trženje  gostinskih  storitev,  v  okviru 
zdravstvenih storitev pa ugotavljamo večje prihodke na vseh posamičnih segmentih,  predvsem v 
okviru transfuziološkega oddelka. Drugi prihodki od prodaje in storitev v strukturi celotnih prihodkov 
predstavljajo 4,3% in so v letu 2008 presegali tako načrtovane kot dosežene v letu 2007.

Med prihodke iz financiranja  prištevamo prihodke iz kratkoročnih  vezav prostih finančnih sredstev 
(predvsem pri zakladnici). Ti prihodki so v letu 2008 presegli načrtovane in realizirane iz leta 2007.

Med prihodke od prodaje blaga in materiala, druge prihodke in prevrednotovalne prihodke prištevamo 
prihodke iz  predelave krvi,  izterjane terjatve,  za katere je  že bil  oblikovan popravek vrednosti  in 
izredne prihodke. Tudi ti prihodki presegajo tako načrtovane kot realizirane prihodke iz leta 2007.  

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni  odhodki  doseženi  v  letu 2008 so znašali  81.690.958 EUR in so bili  za 17,17 % višji  od 
doseženih v letu 2007 in 8,67% višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,89%, finančni odhodki 0,02% glede na celotne odhodke za 
leto 2008.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  (AOP 671) so v letu 2008 znašali 31.942.486 
EUR in so bili za 15,36% višji od doseženih v letu 2007 in za 9,78% višji od načrtovanih. Delež v 
celotnih odhodkih znaša 39,10%. 

Stroški materiala AOP 673 (konto  460) so v celotnem zavodu  v letu 2008  znašali 23.720.739 
EUR in so bili za 14,79% višji od doseženih v letu 2007 in za 8,67% višji od načrtovanih. Delež 
glede na celotne odhodke zavoda znaša 29,04%.

Stroški storitev AOP 674(konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2008 znašali 8.221.746 EUR in 
so bili za 17,07% višji od doseženih v letu 2007 in za 13,11% višji od načrtovanih. Delež glede na 
celotne odhodke zavoda znaša 10,06%.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2008 znašali 45.649.956 EUR in so bili za 18,33% višji od doseženih v 
letu 2007 in za 8,68 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 55,88%. 
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REALIZACIJA 

2007
PLAN 
2008

REALIZACIJA 
2008

INDEKS 
R08/R07

INDEKS 
R08/P08

BTO I z nadomestili 28.267.671 31.488.615 34.113.664 120,68 108,34
št. delavcev iz ur 1.636,18 1.665,05 1.684,45 102,95 101,17
BTO I z nadomestili/delavca iz ur 17.276,63 18.911,51 20.252,11 117,22 107,09

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2008 je znašalo 1.684,45 zaposlenih in se 
je v primerjavi z letom 2007 povečalo za 48,27 zaposlenih iz ur oz. za 2,95%.

Povprečna bruto plača je znašala 20.252 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 
17,22 % in je v primerjavi s planirano za 7,09% večja.

V preteklem letu je bilo izplačano  619,5 EUR regresa za letni dopust na delavca. 

Nadomestila  osebnih  dohodkov  za  boleznine  v  breme  zavoda  so  bila  izplačana  za  103.115,90 
delovnih ur, v breme ZZZS 65.947,90 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 25.318 delovnih ur. 

3.)  STROŠKI  AMORTIZACIJE (ki  so  zajeti  med  odhodki  –  AOP 879)  so  v  letu  2008  znašali 
3.335.397  EUR  in  so  bili  za  4,03  %  višji  od  doseženih  v  letu  2007  in  za  12,26% nižji  od 
načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,08 %. 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 3.600.834 EUR: 
del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 0 
EUR (podskupina 980) in 
del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  263.628 EUR (podskupina 922)
del amortizacije v breme sredstev  po ZZRZI  znaša 1.809 EUR (podskupina 922)

Del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno  storitev znaša 4.687.987 EUR. V prihodkih prejeta 
sredstva  za  namene  pokrivanja  stroškov  amortizacije  so  bila  v  letu  2008  višja  od  dejansko 
obračunane amortizacije za 1.352.590 EUR in so bila razmejena v dobro konta podskupine 920.
 
Združena amortizacija po ZIJZ znaša v letu 2008  762.671 EUR in je knjižena v breme kontov 
podskupine 980.

Obračunana  amortizacije  od   opreme  pod  500  EUR  znaša  v  letu  2008  563.875  EUR,  kar 
predstavlja 15,6%  celotne obračunane amortizacije (3.600.834 EUR).  

Obrazec  2: Obračun amortizacije 
(tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »Obračun amortizacije«.

4.) REZERVACIJE so bile v letu 2008 obračunane v znesku 0 EUR.

5.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB je bil v letu 2008 obračunan v znesku 496.058 EUR.

6.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2008 obračunani v znesku 176.715 EUR za nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč, neposrednih štipendij, članarin, upravnih taks, sodnih stroškov in 
davka od prometa zavarovalnih poslov.

7.)  FINANČNI  ODHODKI so  v  letu  2008  znašali  18.035  EUR in  predstavljajo  predvsem plačila 
obresti iz naslova poračuna neplačanih obveznosti do delavcev iz preteklih let.

8.) DRUGI ODHODKI so v letu 2008 znašali 7.673 EUR in so nastali zaradi odškodnin, rent, kazni in 
odhodkov iz preteklih obdobij.
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9.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2008 znašali 64.639 EUR in so nastali 
zaradi oslabitve (oblikovanje popravka vrednosti) terjatev.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 2.606.130 EUR. Doseženi poslovni izid je za  1.145,69 % večji od doseženega v preteklem letu. 

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  po načelu 
denarnega toka

Izkaz prihodkov in  odhodkov po načelu  denarnega toka služi  spremljanju  gibanja  javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov.

Presežek  prihodkov  nad  odhodki  v  tem  izkazu  (denarni  tok)  znaša  1.254.901  EUR  in  se  od 
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) 
razlikuje za  1.351.229 EUR. 

Razlika med rezultatom ugotovljenim v Izkazu prihodkov in  odhodkov – določenih uporabnikov in 
Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je posledica različne 
dinamike oz. zamika  poslovnih dogodkov knjiženih  po  načelu nastanku poslovnega dogodka in 
denarnega toka za te poslovne dogodke.  

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 2008 nismo dajali posojil, niti nismo imeli terjatev (in s tem povezanih nakazil) za vračilo danih 
posojil, kar izhaja tudi iz bilance stanja.  

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 
V izkazu  računa  financiranja  določenih  uporabnikov  ne  izkazujemo  nobenih  prometov,  saj  se  v 
poslovnem letu nismo zadolževali, niti nismo imeli obveznosti (in s tem povezanih nakazil)  odplačila 
dolgov, kar izhaja tudi iz bilance stanja. 

V  izkazu  računa  financiranja  določenih  uporabnikov  tako  izkazujemo  enak  znesek  povečanja 
sredstev na računih (1.254.901 EUR), kot v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka. 
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2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

             v EUR, brez centov
LETO 2007 LETO 2008

 Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid
javna služba  68.796.118 68.571.653 224.465 83.053.274 80.483.269 2.570.005 
tržna dejavnost 1.151.929 1.148.921 3.008  1.243.814 1.207.689 36.125 
Skupaj zavod  69.948.047 69.720.574 227.473  84.297.088 81.690.958 2.606.130 

Poslovni izid  dosežen pri izvajanju javne službe znaša 2.570.005 EUR, iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti pa 36.125 EUR.

Pojasnila k izkazu za leto 2008 v primerjavi z letom 2007: merila za ugotavljanje prihodkov in 
odhodkov po vrstah dejavnosti so bila v letu 2008 enaka kot v letu 2007.   

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): 
a) prodaja jedil in pijač v  jedilnici bolnišnice, v kavarnici bolnišnice,  v baru SBC, catering
b) pranje perila,
c) parkirnina, 
d) ogrevanje. 

Prihodke razmejujemo na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu v 
skladu z zakonodajo in navodili Ministrstva za zdravje.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 
pa  uporabljamo  sodilo.  Sodilo  nam  je  razmerje  med  prihodki  od  poslovanja,  doseženimi  pri 
opravljanju dejavnosti javne službe, in tistimi, doseženimi pri  prodaji blaga in storitev na trgu, ki so 
izkazani v vrstici z oznako AOP 660. 
Finančni  prihodki,  drugi  prihodki  in  prevrednotovalni  poslovni  prihodki  ter  finančni  odhodki,  drugi 
odhodki  in  prevrednotovalni  poslovni  odhodki  so  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.
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3.  POJASNILA  K  POROČILU  O  REALIZACIJI  PRIHODKOV  IN  ODHODKOV  PO 
OBRAČUNSKIH KONTIH

Razmejevanje  odhodkov  na  stroškovne  nosilce  znotraj  javne  službe  še  nimamo  sistematično 
urejeno, zato potekajo na tem področju vseskozi razne aktivnosti.   

Pred  poslovodstvo  bolnišnice se  postavljajo  nenehne  zahteve  po  racionalni  porabi  razpoložljivih 
sredstev, po zmanjševanju stroškov ob hkratnem zagotavljanju vedno kvalitetnejših storitev. To je 
izredno zahtevna naloga, ki  zahteva kvalitetne odločitvene informacije.  Zaradi  vse večje dinamike 
poslovnega okolja bolnišnice je tudi obstoječi sistem evidentiranja in spremljanja stroškov potrebno 
posodobiti in ga prilagoditi informacijskim potrebam poslovodstva  na vseh ravneh vodenja.  

V ta namen je bil  leta 2006 izdelan zagonski elaborat  projekta »Oblikovanje sistema spremljanja 
stroškov po stroškovnem nosilcu«.  V elaboratu so opredeljene aktivnosti za doseganje zastavljenih 
ciljev, prav tako pa tudi spodnje ugotovitve, ki kažejo na obsežnost problematike. 

Pri  procesu  spremljanja  dejanskih  stroškov  po  stroškovnem  nosilcu  moramo  upoštevati  načelo 
racionalnosti zbiranja podatkov (višino dejanskih in  splošnih stroškov pri pripravi in  pregledovanju 
informacij). Pri zbiranju podatkov moramo zagotoviti popolnost zajema stroškov (za izbrani segment 
stroškov), kar pomeni, da je seštevek stroškov po posameznih stroškovnih nosilcih enak skupnemu 
strošku na nivoju bolnišnice (za izbrani segment stroškov), kajti le tako bodo podatki in informacije po 
posameznem  stroškovnem  nosilcu  točni.   Smotrno  je  zasledovati  tudi  načelo,  da  se  podatki  o 
stroških  zbirajo na mestih, kjer stroški nastanejo, s tem pa so ti podatki tudi hitro in neposredno 
dostopni osebam, ki imajo vpliv na stroške (npr. vodstvom oddelkov, zdravnikom).    

Pri procesu planiranja, standardiziranja stroškov po stroškovnem nosilcu se bomo vedno srečevali s 
problemom realnosti. Pri postavitvi plana oz. standarda lahko izhajamo iz dveh izhodišč  planiranja - 
standardiziranja: 

• t.i.  rastoče predračunavanje,  katerega izhodišče so obračunski podatki preteklega obdobja 
(za njih poznamo velikost  tudi na celotnem nivoju bolnišnice, ne vemo pa če so dejansko 
upravičeni);

• t.i. ničelnega predračunavanja, ki temelji na predpostavki, da je treba vse sedanje dejavnosti 
analizirati in jih v prihodnosti izvajati le, če so potrebne in zagotavljajo doseganje zastavljenih 
ciljev ( v bolnišnici za njih hitro najdemo opravičilo, do popolnega skupnega predračuna pa ne 
vemo kakšna bo skupna velikost za zavod oz., če jo bodo prihodki pokrili).

Predvideva se, da se bomo v bolnišnici  zaradi velikih področij delovanja srečali z velikim naborom 
standardnih  – planiranih stroškovnih nosilcev, za katere bo  potrebno najprej izdelati standardne – 
planirane stroške (količina x cena na enoto) nato pa neprestano revidirati - preverjati aktualnost:

- nabora stroškovnih nosilcev 
- izdelanih  standardov  za  posamezni  stroškovni  nosilec  (aktualnost  količine  in 

aktualnost cene na enoto). 
Planiranje –  standardiziranje (in  njegovo stalno preverjanje aktualnosti)  stroškov po stroškovnem 
nosilcu  v bolnišnicah je strokovno zahteven, ter časovno dolgotrajen permanenten proces.

Proučevanje primernosti višine stroškov po posameznem stroškovnem nosilcu je strokovno zahtevno 
opravilo  (posebej  v  primeru,  če  nimamo  standardiziranih  materialov,  zapisanih  postopkov  in 
uporabljenih metod zdravljenja)  in ga je  težko na kakršen koli način avtomatizirati. Preučiti je tako 
potrebno vsak stroškovni nosilec posebej.

Pri tem opravilu se lahko hitro ujamejo v past, da se da vse stroške oz. odmike  s strokovnega vidika 
vedno upravičiti, posledično temu potem ne sledijo nobene popravljalne odločitve za v bodoče.  Z 

61



morebitnim  takšnim pristopom preučevanja stroškov po stroškovnem nosilcu so vsi vložki v projekt 
povsem izničeni.    

Kljub uvajanju sistema spremljanja stroškov po stroškovnem nosilcu, pa pri preučevanju stroškov  ne 
smemo zanemariti dejstva, da na uspešno obvladovanje stroškov  v  bolnišnici bistveno vpliva tudi:

- ustrezna organizacijska struktura in njeno izvajanje 
- standardizacija materialov, ki se uporabljajo v bolnišnici
- standardizacija procesov in postopkov – npr. zapis kliničnih poti itd.
- in podobni vse bolnišnični ukrepi. 

Vse navedeno tudi posredno vpliva na uspešnost izvedbe projekta oblikovanje sistema spremljanja 
stroškov po stroškovnem nosilcu v praksi o
z. uspešnega obvladovanja stroškov.   

V  okviru  nacionalne  stroškovne  analize  SPP  ugotavljamo,  da  razpolagamo  z  enakim  nivojem 
podatkov o stroških po SPP kot ostale bolnišnice. 
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4.    POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2008

Obrazec  6: Poročilo o investicijskih vlaganjih 

V letu 2008 si je SB Celje zastavila obsežen načrt investicijskih vlaganj v skupni vrednosti 13,86 mio 
EUR. Iz priloge (obrazec 6) je razvidno, da je bila skupna realizirana vrednost investicijskih vlaganj v 
letu 2008 v višini 7,5 mio EUR. Poleg lastnih investicijskih virov (amortizacijska sredstva v višini 3,05 
mio EUR) so bili kot investicijski vir v okviru obsežnega načrta investicij predvideni večinoma tudi 
drugi  viri  (sredstva  države  v  višini  5,38  mio  EUR,  sredstva  EU v  višini  1,15  mio  EUR,  zunanji 
vlagatelji v višini 1,67 mio EUR, posojila v višini 2 mio EUR in donacije v višini 0,61 mio EUR). V letu 
2008 so bili  porabljeni lastni amortizacijski viri in sredstva države ter deloma donacije, ostali viri so 
bili neizkoriščeni. V skladu s tem je ustrezna tudi dejanska realizirana višina investicij v letu 2008. 
Nerealiziran del investicijskega načrta iz leta 2008 prestavljamo v leto 2009, saj so se na večini 
področij pričele aktivnosti v letu 2008, zaradi dolgotrajnih postopkov pa se realizacija predvideva v 
letu 2009.

V  skladu  s  sprejetim  načrtom investicij   je  bila  investicijska  dejavnost  v  letu  2008  usmerjena  v 
posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in iztrošene medicinske opreme ter v nadaljnjo 
izgradnjo oz. posodabljanje bolnišničnih oddelkov iz pridobljenih proračunskih sredstev Ministrstva za 
zdravje.

Osrednjo investicijsko dejavnost v letu 2008 je zavzemala realizacija sklopa petih investicij. V letu 
2008 je bil  praktično zaključen ta  že v letu  2007 pričeti  obsežen sklop  petih investicij  večinoma 
financiranih s strani Ministrstva za zdravje. Sklop investicij zajema: gradbeno obrtniška instalacijska 
dela in dobava in montaža opreme za oddelka za medicinsko rehabilitacijo,  dermatovernerološki 
oddelek, lekarna, upravo in transformatorsko postajo. Skupna ocenjena vrednost te investicije je bila 
5,473 mio EUR (od tega 5,116  mio EUR Ministrstvo za zdravje, 0,357 mio  EUR lastni vložek SB 
Celje).  Od tega  še ni  bila  realizirana samo dobava in  montaža opreme v  lekarni  in  oddelku za 
medicinsko rehabilitacijo v ocenjeni vrednosti 744.000 EUR, kjer je razpis  v teku. 

Še  vedno  pa  ni zaključen tudi razpis za opremo za novoizgrajeni oddelek 4. nadstropja  v skupni 
vrednosti 186.000  EUR, ki je bil tudi predmet investicijskih  vlaganj s strani Ministrstva za zdravje 
(vendar ne v omenjenem sklopu 5-ih investicij).

V okviru plana investicij 2008 je bila zastavljena obsežna zamenjava dragih medicinskih aparatur v 
ocenjeni vrednosti cca 3 mio EUR. Gre za CT aparat, 2 RTG aparata, 4 UZ aparate ter medicinsko 
opremo za intenzivne terapije. Dolgotrajni postopki niso omogočili celotno nabavo v letu 2008, le-ta 
se večinoma prestavlja v leto 2009. Sama nabava poteka v okviru treh javnih razpisov, ki so v teku. 

Od omenjene planirane obsežne zamenjave medicinske opreme sta bila v letu 2008 že nabavljena 
dva  ultrazvočna  aparata  (kardiološki  ultrazvok,  ultrazvok  za  pediatrijo),  ki  sta  v  okviru  skupne 
planirane  vrednosti za vse štiri ultrazvočne aparate v višini 430.000 EUR zavzemala večinski delež 
(326.000  EUR).  Sama  dejanska  skupna  realizirana  vrednost  nabave  ultrazvočnega  aparata  za 
kardiologijo in ultrazvoka za pediatrijo v višini 409.421 EUR je presegla predvideno vrednost pri sicer 
že planiranem najdražjemu ultrazvočnem aparatu za kardiološki  oddelek za 35 % zaradi nabave 
dodatne  opreme  za  nadgradnjo  za  mrežno  povezavo  na  PACS  sistem.  Realizirana  vrednost 
ultrazvoka za pediatrijo je bila v okviru planirane.
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V letu 2008 je bila tako nabavljena medicinska oprema v skupni vrednosti 1,32 mio EUR, večinoma iz 
amortizacijskih  sredstev (1,2  mio EUR) ter  v  manjši  vrednosti  iz  sredstev Ministrstva za zdravje 
(68.000 EUR) in iz donacijskih sredstev (59.500 EUR). Ta vrednost vključuje naslednje večje nabave:

- UZ aparat Vivid 7 Dimension ( kardiološki oddelek) v vrednosti  315.053 EUR;
- UZ aparat Vivid S 6  ( otroški oddelek)  v vrednosti 94.368 EUR;
- RTG aparat C-LOK  za operacijski blok v vrednosti 89.700 EUR;
- aparat za evocirane potenciale Neuropack ( nevrološki oddelek) v vrednost 47.758 

EUR;
- transkranialni dopler s tiskalnikom ( nevrološki oddelek) v vrednosti 36.532 EUR;
- monitor za spremljanje življenjskih funkcij pacienta - 4 kom. ( urgenca) v vrednosti 

38.870 EUR;
- dializni aparati ( 3 kom.) v vrednosti 33.488 EUR;
- medicinska oprema neonatalnega oddelka 31.739 EUR;
- telemetrija  (  oddajniki  )na Oddelku za bolezni  srca in ožilja  v vrednosti  30.612 

EUR; 
- aparat Elisa (Oddelek za labor. diagn.) v vrednosti 24.744 EUR;
- aparat za fluor. ang. (Očesni oddelek) v vrednosti 65.812 EUR;
- nadgradnja sistema CS-200 za Odd. za bolezni srca, pljuč in ožilja v vrednosti 

20.422 EUR;
- elektrokirurški nož  ( gastroenterološki oddelek) v vrednosti 26.258 EUR 
- drobna medicinska oprema v vrednosti 114.584 EUR;
- aparat za merjenje kostne gostote Hologic Explorer ( služba za RDI) v vrednosti 

47.720 EUR iz donacijskih sredstev

V okviru skupne infrastrukture bolnišnice so bile izvedena  investicijska vlaganja v skupni vrednosti 
311.059 EUR. Večja vlaganja so:

- zvračalna naprava za pralnico v vrednosti 46.106 EUR;
- sušilni stroj Jensen Senking DT 60 v vrednosti 47.678 EUR;
- projekt »Zamenjava električne opreme pralne linije« v vrednosti 33.250 EUR; 
- ureditev in obnova hidravličnega dvigala v pralnici v vrednosti 21.884 EUR;
- strojno- instalacijska dela v kletnih prostorih v vrednosti    28.120 EUR;
- elektroinstalacijska dela za nove garderobe v vrednosti 19.624 EUR;
- ureditev  ogrevanja T objekta v vrednosti  42.336 EUR;
- obnova tovornega dvigala v lekarni v vrednosti 23.781 EUR

V okviru informacijske tehnologije se je v letu 2008 posodabljalo iztrošeno opremo in v skladu s 
potrebami po večji informatizaciji   širilo število računalniško opremljenih delovišč. V letu 2008 je bil 
zaključen projekt  prenove bolnišnične  programske opreme (Birpis,  Lirpis,  Kadrovski  informacijski 
sistem), ki se je začel že v letu 2007. 

SB Celje se je v iskanju drugih investicijskih virov prijavila na razpis za posodobitev pralnice s strani 
Norveškega finančnega mehanizma v  skupni  vrednosti  806.000 EUR (nepovratna sredstva  EU), 
vendar žal sredstev nismo pridobili. 

V vezi uresničevanja dolgoročnega investicijskega načrta v nadomestno novogradnjo je bila v letu 
2008 pripravljena razpisna dokumentacija in projektna naloga, ki je v usklajevanju med izdelovalci 
projektne naloge in projektnim timom v okviru bolnišnice.
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5. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2008

Med stroški vzdrževanja predstavljajo največjo postavko stroški vzdrževanja medicinskih aparatur, 
katerih  delež  v  celotnih  stroških  znaša  več  kot  30  %.  V  letu  2008  znašajo  stroški  vzdrževanja 
medicinskih aparatur v  višini  cca 673.872 EUR z največjim deležem na vzdrževanju rentgenskih 
aparatov.  Čedalje  večje  število  novejših  rentgenskih  aparatur  zaradi  kompleksnejše  tehnologije 
zahteva posledično povečevanje stroška vzdrževanja. Sicer pa so investicijsko vzdrževalna dela v 
letu 2008 potekala v skladu s predvidenim letnim  načrtom in tekočimi nujnimi vzdrževalnimi deli.

Obrazec  7: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih 

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA LETA 2007

V poslovnem poročilu za leto 2007 je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 227.473 
EUR.  Ker je bolnišnica po stanju na dan 31.12.2006 izkazovala kumulativni presežek odhodkov nad 
prihodki iz preteklih let, ki je bil večji  kot izkazan presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta 
2007, je ta presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2007 zmanjševal kumulativni presežek 
odhodkov nad prihodki  iz preteklih let. 

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2008 

V poslovnem letu  2008  je  ugotovljen  presežek  prihodkov  nad  odhodki  v  višini  2.606.130  EUR. 
Kumulativna izguba iz preteklih let je po stanju na dan 31.12.2007 izkazana v višini 3.439.369 EUR. 
Ugotovljen  presežek   prihodkov  nad  odhodki  poslovnega  leta  2008 tako  zmanjšuje  kumulativno 
izkazan presežek odhodkov nad odhodki, ki tako na dan 31.12.2008 znaša 833.239 EUR. 

Datum:_____________

Podpis oseb odgovornih                                                        Podpis odgovorne osebe zavoda: 
za pripravo računovodskega poročila                   
                                                                                             mag. Marjan Ferjanc, univ.dipl.ekon.

______________________________   

Terezija Pinter Kampoš, univ.dipl.ekon.
________________________________

Irena Andrenšek Ferkolj, univ.dipl.ekon. 
________________________________
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 40.350.990 36.477.219

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 694.812 534.817
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 436.872 367.685
02 NEPREMIČNINE 004 51.515.032 47.185.218
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 17.306.990 16.003.690
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 37.469.340 35.852.168
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 31.597.655 30.739.663
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 4.093 4.093
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 9.230 11.961
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 12.026.988 6.344.446

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 2.842 3.599
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 6.771 469.807
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.099.789 747.793
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 7.580 14.398
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 10.782.089 4.932.184
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 6.693
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 121.034 101.585
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 6.883 68.387

C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 1.451.811 1.206.342

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
31 ZALOGE MATERIALA 025 1.451.670 1.205.830
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 139 510
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0
34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 2 2

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023) 032 53.829.789 44.028.007

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 14.818.000 12.003.379

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 8.635.243 6.742.795

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 631 1.116
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 4.224.573 2.901.318
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 2.633.325 2.737.225
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 1.224.788 554.829
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 477.964 469.911
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 73.962 78.396

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 044 45.194.546 37.285.212

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 3.915.895 2.493.778
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

ZNESEK

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2008

Oznaka 
za AOP



(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka 
za AOP

9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 056 42.107.797 38.226.710

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 4.093 4.093
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 833.239 3.439.369

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044) 060 53.829.789 44.028.007

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 14.818.000 12.003.379

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

Nabavna 
vrednost (1.1.)

Popravek 
vrednost (1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti

Amortizacija  Neodpisana 
vrednost (31.12.)

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

 I. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v upravljanju
(701+702+703+704+705+706+707)

700 83.572.203 47.111.038 7.528.130 47.419 1.421.150 1.417.775 3.600.834 40.337.667 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 9.703 0 9.703 0 0 0 0 19.406 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 703 525.114 367.685 150.292 0 0 0 69.187 238.534 0 0
D. Zemljišča 704 381.613 0 0 0 0 0 0 381.613 0 0
E. Zgradbe 705 46.803.605 16.003.690 4.332.900 0 3.086 727 1.304.027 33.826.429 0 0
F. Oprema 706 35.852.168 30.739.663 3.035.235 47.419 1.418.064 1.417.048 2.227.620 5.871.685 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.  Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v lasti
(709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

 Z N E S E K

NAZIV Oznaka za 
AOP



Nabavna 
vrednost (1.1.)

Popravek 
vrednost (1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti

Amortizacija  Neodpisana 
vrednost (31.12.)

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

 Z N E S E K

NAZIV Oznaka za 
AOP

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v finančnem najemu
(717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika +
kontrolna številka).



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

Znesek naložb 
in danih posojil 

(1.1.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (1.1.)

Znesek 
povečanja naložb

in danih posojil

Znesek povečanj 
popravkov naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja 

popravkov naložb 
in danih posojil

Znesek naložb in
danih posojil 

(31.12.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (31.12.)

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil 

(31.12.)

Znesek odpisanih
naložb in danih 

posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12
 I. Dolgoročne finančne naložbe
(801+806+813+814) 800 4.093 0 0 0 0 0 4.093 0 4.093 0

 A. Naložbe v delnice
(802+803+804+805) 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 B. Naložbe v deleže
(807+808+809+810+811+812) 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe
(815+816+817+818) 814 4.093 0 0 0 0 0 4.093 0 4.093 0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 4.093 0 0 0 0 0 4.093 0 4.093 0

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

 Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL Oznaka za 
AOP



Znesek naložb 
in danih posojil 

(1.1.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (1.1.)

Znesek 
povečanja naložb

in danih posojil

Znesek povečanj 
popravkov naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja 

popravkov naložb 
in danih posojil

Znesek naložb in
danih posojil 

(31.12.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (31.12.)

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil 

(31.12.)

Znesek odpisanih
naložb in danih 

posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

 Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL Oznaka za 
AOP

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti
(820+829+832+835) 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno dana posojila
(821+822+823+824+825+826+827+828) 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih 
papirjev
(830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Dolgoročno dani depoziti
(833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Skupaj 
(800+819) 836 4.093 0 0 0 0 0 4.093 0 4.093 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864) 860 84.041.515 69.813.870

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 83.948.121 69.726.148
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 93.394 87.722
762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 180.069 86.871
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 39.165 30.629

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869) 867 36.339 16.677

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 36.339 16.677

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867) 870 84.297.088 69.948.047

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874) 871 31.942.485 27.688.331

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 873 23.720.739 20.665.101
461 STROŠKI STORITEV 874 8.221.746 7.023.230

F) STROŠKI DELA
(876+877+878) 875 45.649.956 38.579.407

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 34.509.234 28.267.671
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 6.295.990 5.736.317
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 4.844.732 4.575.419

462 G) AMORTIZACIJA 879 3.335.397 3.206.200
463 H) REZERVACIJE 880 0 0

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 881 496.058 0
del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 882 176.715 157.698

467 K) FINANČNI ODHODKI 883 18.035 318
468 L) DRUGI ODHODKI 884 7.673 15.062

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(886+887) 885 64.639 73.558

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 886 3.309 23.935
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 887 61.330 49.623

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884+885) 888 81.690.958 69.720.574

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-888) 889 2.606.130 227.473

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(888-870) 890 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja 891 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 
število) 892 1.684 1.636

Število mesecev poslovanja 893 12 12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2008

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Oznaka 
za AOP

ZNESEK



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431) 401 81.070.158 70.634.880
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420) 402 79.696.826 69.395.720
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419) 403 71.226.757 61.933.400
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406) 404 56.079 68.096

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 56.079 68.096
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 407 96.186 97.354

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 96.186 97.354
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412) 410 71.046.320 61.737.228

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 66.358.333 58.323.777
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 4.687.987 3.413.451

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417) 413 28.172 11.056

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 28.172 11.056
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 0 19.666
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 8.470.069 7.462.320

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 1.468.532 1.382.249
del 7102 Prejete obresti 422 167.953 80.420
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 6.476.518 5.468.653

72 Kapitalski prihodki 425 7.767 8.356
730 Prejete donacije iz domačih virov 426 349.299 522.642
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436) 431 1.373.332 1.239.160

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 1.278.803 1.147.139
del 7102 Prejete obresti 433 0 0
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 94.529 92.021
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0

ČLENITEV KONTOV
ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do  31.12.2008

Oznaka 
za AOP



(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

ČLENITEV KONTOV
ZNESEKOznaka 

za AOP

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0
II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 437 79.815.257 68.834.949
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 78.683.836 67.753.977
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446) 439 36.892.740 31.482.969

del 4000 Plače in dodatki 440 31.002.854 26.637.170
del 4001 Regres za letni dopust 441 1.092.822 1.041.049
del 4002 Povračila in nadomestila 442 2.841.185 2.594.303
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 536.987 424.508
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.185.126 548.100
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 233.766 237.839

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452) 447 5.815.884 4.971.668

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 2.869.110 2.415.416
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 2.289.906 1.932.199
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 19.403 16.315
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 32.283 27.201
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 605.182 580.537

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 32.573.521 27.977.853

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 4.673.384 3.858.689
del 4021 Posebni material in storitve 455 20.743.147 18.248.983
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 2.676.739 2.113.104
del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 86.695 68.361
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 31.365 45.399
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 1.377.942 1.047.132
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 479.817 422.449
del 4027 Kazni in odškodnine 461 5.121 8.526
del 4028 Davek na izplačane plače 462 765.692 1.188.066
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 1.733.619 977.144

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0
404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0
410 F. Subvencije 466 0 0
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 33.798 17.055
412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0
413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 3.367.893 3.304.432

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 41.815 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0
4202 Nakup opreme 473 1.866.768 2.145.001
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 359.003 258.793
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 510.778 424.351
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 289.887 178.538
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 145.027 91.946
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 154.615 205.803
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484) 481 1.131.421 1.080.972

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 554.215 528.184

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 87.368 83.409
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 489.838 469.379

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437) 485 1.254.901 1.799.931
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401) 486 0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunsk
uporabnike in druge osebe javnega prava.



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440 V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512) 524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500) 525 0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2008

Oznaka 
za AOP

ZNESEKČLENITEV 
KONTOV



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

50 VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559) 550 0 0

500 Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558) 551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0
del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569) 560 0 0

550 Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568) 561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0
del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0
del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0
del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560) 570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550) 571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571) 572 1.254.901 1.799.931

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570) 573 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZNESEK

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do  31.12.2008

ČLENITEV 
KONTOV

Oznaka 
za AOP



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664) 660 82.797.701 1.243.814

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 82.705.689 1.242.432
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 92.012 1.382
762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 180.069 0
763 C) DRUGI PRIHODKI 666 39.165 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669) 667 36.339 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 36.339 0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667) 670 83.053.274 1.243.814
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674) 671 31.469.736 472.749

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 673 23.369.672 351.067
461 STROŠKI STORITEV 674 8.100.064 121.682

F) STROŠKI DELA
(676+677+678) 675 44.974.337 675.619

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 33.998.497 510.737
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 6.202.809 93.181
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 4.773.031 71.701

462 G) AMORTIZACIJA 679 3.286.033 49.364
463 H) REZERVACIJE 680 0 0

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 681 488.716 7.342
del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 682 174.100 2.615

467 K) FINANČNI ODHODKI 683 18.035 0
468 L) DRUGI ODHODKI 684 7.673 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(686+687) 685 64.639 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 686 3.309 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 687 61.330 0

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684+685) 688 80.483.269 1.207.689
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-688) 689 2.570.005 36.125
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(688-670) 690 0 0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja 691 0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do  31.12.2008

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 
za AOP



Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa, I. del

ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali real ZZZS 08 / 
načrt ZZZS 08

real ZZZS 08 / real 
ZZZS 07

1. Akutna bolnišnična obravnava
Število primerov - SPP (110)                  34.498                    34.791                       34.488                         34.558                     35.063                    35.488   101,67 101,64
Število uteži                 44.340                   44.661                      45.231                        45.362                    47.684                   48.290   105,42 107,54
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov) 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
Psihiatrija (037) #DEL/0! #DEL/0!
Invalidna mladina (050) #DEL/0! #DEL/0!
Rehabilitacija (038) #DEL/0! #DEL/0!
Pedopsihiatrija (058) #DEL/0! #DEL/0!
Število transplantacij (066) #DEL/0! #DEL/0!
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD) 10.784 11.104 11.510 11.910 10.954 11.237 95,17 101,58
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111) 10.784 11.104 11.510 11.910 10.954 11.237 95,17 101,58
Podaljšano bolnišnično zdravljenje #DEL/0! #DEL/0!
4. Doječe matere (MOD primeri) (070) 545 545 1.756 1.756 2.242 2.242 127,68 411,38
5. Spremljevalci (primeri) (071) 16 1.732 13 1.313 66 1.562 507,69 412,50
6. Osnovna zdravstvena dejavnost 208.352 208.853 212.349 212.349 224.657 226.521 105,80 107,83
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki) #DEL/0! #DEL/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (004) 49.622 49.694 52.549 52.549 50.684 50.906 96,45 102,14
Fizioterapija in delovna terapija (točke) 158.730 159.159 159.800 159.800 173.973 175.616 108,87 109,60
Patronaža in nega na domu (točke) #DEL/0! #DEL/0!
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke) 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
8. Reševalni prevozi 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi (točke) #DEL/0! #DEL/0!
Prevozi na/iz dialize (km) #DEL/0! #DEL/0!
Prevozi onkoloških bolnikov (km) #DEL/0! #DEL/0!
9. Lekarniške storitve (točke) 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
10. Drugo / dejavnost (enota) 0 134.544 0 120.000 0 146.014 #DEL/0! #DEL/0!
RADIOTERAPIJA (114) - število točk #DEL/0! #DEL/0!
PET CT #DEL/0! #DEL/0!
Samopl., privatniki, Min...-spec. amb. dej.-točke 10.434 0 10.000 0 29.817 #DEL/0! #DEL/0!
Laboratorij 0 124.110 0 110.000 0 116.197 #DEL/0! #DEL/0!

Dodatna pojasnila:
1. Tabela naj se izpolnjuje na način kot za poročanje ZZZS.

Opombe: dejavnost laboratorija zajema Oddelek 

Izpolnil: Tanja Bajagič Podpis:

Tel. št.: 03 423 36 69

Realizirano v obdobju 01.01. do 
31.12.2008

2. V stolpcih "ZZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).

Naziv JZZ: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Indeks (za podatke, ki se nanašajo na
pogodbo ZZZS)Program

Realizirano v obdobju 01.01. do 
31.12.2007

Načrtovano v obdobju 01.01. do 
31.12.2008



Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa, II. del

Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk
real ZZZS 08 / 
načrt ZZZS 08

real ZZZS 08 / 
real ZZZS 07

real ZZZS 08 / 
načrt ZZZS 08

real ZZZS 08 / 
real ZZZS 07

11. Specialistična ambulantna 
dejavnost 294.066 2.868.284 294.731 2.876.595 319.823 3.175.227 319.823 3.175.227 308.973 2.948.721 309.868 2.695.476 92,87 102,80 96,61 105,07

Internistika (025) 5.595 35.661 5.609 35.740 7.106 49.040 7.106 49.040 6.504 41.669 6.545 42.045 84,97 116,85 91,53 116,25
Pulmologija (026) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Infektologija (027) 6.165 39.494 6.178 39.582 7.343 41.806 7.343 41.806 6.676 42.635 6.686 42.807 101,98 107,95 90,92 108,29
Nevrologija (028) 8.590 252.538 8.597 252.666 8.924 281.173 8.924 281.173 10.290 262.537 10.324 127 93,37 103,96 115,31 119,79
Pediatrija (029) 9.367 156.475 9.374 156.553 10.018 154.393 10.018 154.393 10.440 138.947 10.478 139.021 90,00 88,80 104,21 111,46
Ginekologija in porodništvo (030) 4.881 96.736 4.885 96.801 9.053 115.725 9.053 115.725 8.967 117.461 8.984 117.749 101,50 121,42 99,05 183,71
Kirurgija, travmatologija, urologija (031) 71.273 539.453 71.421 541.164 83.928 616.363 83.928 616.363 76.845 555.351 77.056 557.583 90,10 102,95 91,56 107,82
Ortopedija (032) 11.765 86.245 11.781 86.355 11.810 85.985 11.810 85.985 12.620 80.064 12.652 80.306 93,11 92,83 106,86 107,27
Otorinolaringologija (033) 21.028 184.988 21.087 185.566 21.463 193.591 21.463 193.591 21.021 183.135 21.092 183.822 94,60 99,00 97,94 99,97
Okulistika (034) 26.659 196.313 26.707 196.636 28.679 252.997 28.679 252.997 27.236 198.443 27.276 198.798 78,44 101,09 94,97 102,16
Dermatologija (035) 17.641 101.734 17.653 101.828 20.802 131.257 20.802 131.257 18.716 109.044 18.736 109.173 83,08 107,19 89,97 106,09
Onkologija (036) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Psihiatrija (037) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Rehabilitacija (038) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (045) 8.112 128.827 8.124 128.997 9.032 145.595 9.032 145.595 8.746 147.132 8.756 147.261 101,06 114,21 96,83 107,82
Fiziatrija (046) 2.481 31.375 2.484 31.419 2.874 36.157 2.874 36.157 2.654 31.310 2.659 31.380 86,59 99,79 92,35 106,97
Medicina dela (049) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Invalidna mladina (050) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Diabetologija, endokrinologija (052) 9.346 103.800 9.371 104.238 8.702 93.051 8.702 93.051 7.436 83.579 7.468 83.831 89,82 80,52 85,45 79,56
Pedopsihiatrija (058) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Alergologija (060) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Medicinska genetika (061) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Bolezni dojk (062) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Zdravljenje neplodnosti (063) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Mamografija (090) 3.941 36.481 3.946 36.530 3.704 36.192 3.704 36.192 3.915 36.459 3.921 36.517 100,74 99,94 105,70 99,34
Gastroenterologija (096) 1.766 150.369 1.769 150.385 2.211 150.272 2.211 150.272 2.917 179.794 2.919 180.369 119,65 119,57 131,93 165,18
Kardiologija (097) 40.073 189.549 40.169 190.444 38.306 224.122 38.306 224.122 37.800 168.486 37.933 168.949 75,18 88,89 98,68 94,33
Tireologija (098) 2.486 128.937 2.494 129.506 2.460 158.615 2.460 158.615 2.948 158.299 2.955 158.933 99,80 122,77 119,84 118,58
Internistika - urgentna ambulanta (102) 13.187 98.255 13.249 99.069 12.319 95.442 12.319 95.442 12.962 97.712 13.042 98.591 102,38 99,45 105,22 98,29
Kirurgija - urgentna ambulanta (103 29.710 311.054 29.833 313.116 31.089 313.451 31.089 313.451 30.280 316.664 30.386 318.214 101,03 101,80 97,40 101,92

real ZZZS 08 / 
načrt ZZZS 08

real ZZZS 08 / 
real ZZZS 07

real ZZZS 08 / 
načrt ZZZS 08

real ZZZS 08 / 
real ZZZS 07

12. Funkcionalna diagnostika 100.642 725.808 101.003 728.304 95.833 688.586 95.833 688.586 100.609 699.340 101.076 702.671 101,56 96,35 104,98 99,97
Magnetna resonanca (047) 2.690 59.987 2.695 60.099 3.015 69.700 3.015 69.700 3.147 70.351 3.150 70.418 100,93 117,28 104,38 116,99
Računalniška tomografija - CT (100) 5.998 244.994 6.029 245.934 5.162 212.346 5.162 212.346 6.289 206.994 6.322 208.054 97,48 84,49 121,83 104,85
Ultrazvok - UZ (104) 9.476 124.033 9.481 124.469 8.644 127.403 8.644 127.403 9.812 128.309 9.832 129.064 100,71 103,45 113,51 103,55
Rentgen - RTG (105 82.478 296.794 82.798 297.802 79.012 279.137 79.012 279.137 81.361 293.686 81.772 295.134 105,21 98,95 102,97 98,65

real 08 / načrt 
ZZZS 08

real ZZZS 08 / 
real ZZZS 07

real 08 / načrt 
ZZZS 08

real ZZZS 08 / 
real ZZZS 07

13. Dialize (039) 161 20.585 162 20.716 161 21.375 163 21.495 189 22.272 192 22.465 104,20 108,20 117,39 117,39
Dialize I 64 8.163 65 8.294 51 8.075 53 8.195 70 7.967 71 8.097 98,66 97,60 137,25 109,38
Dialize II 9 666 9 666 35 900 35 900 14 1.050 15 1.075 116,67 157,66 40,00 155,56
Dialize III 76 9.657 76 9.657 69 10.200 69 10.200 94 10.928 95 10.966 107,14 113,16 136,23 123,68
Dialize IV 12 2.099 12 2.099 6 2.200 6 2.200 11 2.327 11 2.327 105,77 110,86 183,33 91,67
Dialize V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Dodatna pojasnila:
1. Tabela naj se izpolnjuje po določilih ZZZS.

3. Število dializnih bolnikov je število le-teh na zadnji dan obdobja.

Opombe:

Izpolnil: Tanja Bajagič Podpis:

Št. dializnih 
bolnikov

Št. dializnih 
bolnikov

Indeksi se nanašajo na 
realizirane točke

Št. dializŠt. dializnih 
bolnikov

Št. dializ Št. dializnih 
bolnikov

Št. dializŠt. dializ Št. dializnih 
bolnikov

2. V stolpcih "ZZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).

Št. dializ

Indeksi se nanašajo na 
število obiskov

Indeksi se nanašajo na št. 
dializnih bolnikov

Indeksi se nanašajo na         
število priskav

Indeksi se nanašajo na 
realizirane točke

Indeksi se nanašajo na št. 
dializ

Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008
ZZZS ZZZS+ ostali

Št. preiskav Št. točkŠt. preiskav Št. točk Št. točk Št. preiskav Št. točkŠt. preiskav Št. točk Št. preiskav

Naziv JZZ:SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

ZZZS ZZZS+ ostaliZZZS ZZZS+ ostali
Načrtovano v obdobju 01.01. do 31.12.2008

Program

Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2007

Št. dializnih 
bolnikov

Št. dializ

Št. točkŠt. preiskav



Tel. št.: 03 423 36 69



Obrazec 3 - Spremljanje kadrov

Polni d/č Skraj. d/č
Dopoln. 
delo 2 SKUPAJ 1

Kader, ki je 
financiran iz 

drugih virov 3
Od skupaj (stolpec 
4) nadomeščanja 4

Povprečno 
število 

zaposlenih na 
podlagi delovnih 

ur 5
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7

I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 1.011 41 23 1.075 94 41 1.066,00
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 222 11 23 256 73 0 273,00
1 Zdravniki (skupaj) 219 11 23 253 72 0 271,00
1.1. Specialist 141 11 12 164 202,00
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 0,00
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po 0 0,00
1.4. Specializant 52 11 63 47 57,00
1.5. Pripravnik / sekundarij 26 26 25 12,00
2 Zobozdravniki skupaj 3 0 0 3 1 0 2,00
2.1. Specialist 2 2 2,00
2.2. Zobozdravnik 0 0,00
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0,00
2.4. Specializant 1 1 1 0,00
2.5. Pripravnik 0 0,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj 0 0 0 0 0 0 0,00
3.1. Višji svetnik 0 0,00
3.2. Svetnik 0 0,00
3.3. Primarij 0 0,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 789 30 0 819 21 41 793,00
1 Svetovalec v ZN 0 0,00
2 Samostojni strokovni delavec v ZN 1 1 1,00
3 Koordinator v ZN 1 1 1,00

4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene 
vzgoje 0 0,00

5 Medicinska sestra za področja... 8 30 30 33,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0,00
7 Diplomirana medicinska sestra 249 2 251 22 258,00

8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem 
bloku IT III 12 1 13 12,00

9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna 
kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 0 0,00

10 Srednja medicinska sestra / babica 453 24 477 18 461,00
11 Bolničar 23 3 26 1 1 22,00
12 Pripravnik zdravstvene nege 20 20 20 5,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 13 0 0 13 1 0 12,00
1 Farmacevt specialist konzultant 0 0,00
2 Farmacevt specialist 1 1 1,00
3 Farmacevt 3 3 3,00
4 Inženir farmacije 1 1 1,00
5 Farmacevtski tehnik 7 7 7,00
6 Pripravniki 1 1 1 0,00
7 Ostali 0 0,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 123 11 0 134 7 1 133,00
1 Konzultant (različna področja) 0 0,00
2 Analitik (različna področja) 0 0,00
3 Medicinski biokemik specialist 3 3 3,00
4 Klinični psiholog specialist 0 0,00

5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska 
medicina) 1 1 1,00

6 Socialni delavec 2 2 2,00
7 Sanitarni inženir 0 0,00
8 Radiološki inženir 32 1 33 41,00
9 Psiholog 0 0,00
10 Pedagog / Specialni pedagog 0 0,00
11 Logoped 0 0,00
12 Fizioterapevt 28 1 29 1 27,00
13 Delovni terapevt 3 3 3,00
14 Analitik v laboratorijski medicini 6 6 6,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine 18 3 21 18,00
16 Sanitarni tehnik 0 0,00
17 Zobotehnik 0 0,00
18 Laboratorijski tehnik 24 5 29 27,00
19 Voznik reševalec 0 0,00
20 Pripravnik 7 7 7 5,00
21 Ostali 0 0,00

IV.
Ostali zdravstveni sodelavci iz drugih plačnih 
skupin 0 0 0 0 0 0 0,00

1 Ostali 0 0,00

V.
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela 
skupaj 9 468 19 0 487 5 10 473,00

1 Administracija (J2) 100 4 104 3 99,00
2 Področje informatike 4 4 4,00
3 Ekonomsko področje 30 1 31 1 27,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 21 21 1 21,00
5 Področje nabave 10 10 10,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja 65 65 65,00
7 Področje prehrane 88 8 96 3 2 91,00
8 Oskrbovalne službe 139 6 145 2 2 146,00
9 Ostalo 11 11 1 10,00

Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 1.615 71 23 1.709 107 52 1.684,00

Naziv JZZ: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Struktura zaposlenih

Število delavcev na 31.12.2008 



Dodatna pojasnila:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Izpolnil: Andreja Zelič, Mojca Krumpak Podpis:

Tel. št.: 03 423 3056, 03 423 3965

3. finance, računovodstvo, plan, analize
6. elektro, voda, ogrevanje
8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov

Opombe:

Povprečno število delavcev iz opravljenih ur v breme izvajalca (redno delo - prisotnost in odsotnost, nadurno delo vključno z dežurstvom, stalno 
pripravljenostjo). Vpiše se celo število.

Za redno delo (prisotnost in odsotnost v breme izvajalca) z dodatki in delovno uspešnostjo, nadurno delo vključno z dežurstvi, stalno pripravljenostjo

Prehrana, prevoz, zavarovanja (Kapitalska družba, ostala) aop: 531-557

Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti

Kot kader pri vseh postavkah navajamo dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa kader iz 
pogodb ZZZS, podjemnih pogodb...). Vpisuje se ves kader, brez preračuna na polni delovni čas. 
Delo delavcev iz drugih organizacij
Npr. pripravniki financirani s strani ZZZS, kader financiran iz EU sredstev…
Dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške

1 2 3=1+2
34.113.664,38 3.532.273,45  37645937,83

STROŠEK BRUTO PLAČ Z NADOMESTILI IN POVRAČILI V EUR za vse zaposlene v JZZ skupaj
Bruto plače in nadomestila 6 Povračila stroškov 7 SKUPAJ

Podatki za obdobje od 01.01.do 31.12.2008



Obrazec 4 - Izkaz prihodkov in odhodkov

realizirano 08 / 
načrtovano 08

realizirano 08 / 
realizirano 07

760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5) 69.726.148,42 74.943.120,00 83.948.121,01 112,02 120,40
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 60.520.909,83 65.145.410,00 73.044.115,96 112,12 120,69
3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 5.605.593,20 6.065.770,00 6.761.020,34 111,46 120,61

4 Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od 
samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij 426.459,17 472.960,00 514.316,25 108,74 120,60

5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 3.173.186,22 3.258.980,00 3.628.668,46 111,34 114,35
762 6 Finančni prihodki 86.871,24 82.000,00 180.069,36 219,60 207,28
761, 763, 
764 7 Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki 135.027,48 148.870,00 168.897,50 113,45 125,08

76 8 PRIHODKI (1 + 6 + 7) 69.948.047,14 75.173.990,00 84.297.087,87 112,14 120,51
460 9 Stroški materiala (10 + 33) 20.665.101,06 21.829.160,00 23.720.739,25 108,67 114,79

10 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29 15.883.961,05 16.727.050,00 17.875.613,74 106,87 112,54
11 ZDRAVILA (od 12 do 17) 6.446.314,04 6.482.621,40 7.379.372,44 113,83 114,47

12 Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ 5.590.806,21 5.623.251,40 6.443.440,44 114,59 115,25
13 Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz 510.069,77 570.498,00 618.214,91 108,36 121,20
14 Kri (brez krvnih derivatov) 72.706,38 37.962,00 42.444,05 111,81 58,38
15 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17) 66.479,96 64.256,00 66.662,99 103,75 100,28
16 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 44.805,41 46.437,00 51.966,26 111,91 115,98
17 Sterilne raztopine in sterilni geli 161.446,31 140.217,00 156.643,79 111,72 97,03

18 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28) 7.829.974,01 8.547.531,72 8.773.418,80 102,64 112,05
19 Razkužila 184.707,88 194.759,04 198.364,06 101,85 107,39
20 Obvezilni in sanitetni material 3.105.514,59 3.385.295,04 3.525.254,54 104,13 113,52
21 Dializni material 1.100.185,38 1.119.999,96 1.203.426,70 107,45 109,38
22 Radioizotopi 153.754,92 155.000,04 159.372,14 102,82 103,65
23 Plini 90.670,36 94.624,68 101.572,56 107,34 112,02
24 RTG material 1.096.971,30 1.239.999,96 1.460.634,25 117,79 133,15
25 Šivalni material 411.181,18 433.550,04 375.347,11 86,58 91,29
26 Implantati in osteosintetski materiali 1.327.352,10 1.479.999,96 1.303.502,59 88,07 98,20
27 Medicinski potrošni material 359.636,30 444.303,00 445.944,85 100,37 124,00
28 Zobozdravstveni material 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

29 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32) 1.607.673,00 1.696.896,88 1.722.822,50 101,53 107,16
30 Laboratorijski testi in reagenti 1.353.797,85 1.446.187,92 1.446.290,38 100,01 106,83
31 Laboratorijski material 135.627,07 140.904,96 136.175,88 96,64 100,40
32 Drugi zdravstveni material 118.248,08 109.804,00 140.356,24 127,82 118,70

33 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38) 4.781.140,01 5.102.110,00 5.845.125,51 114,56 122,25
34 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 1.642.806,29 1.871.160,00 2.092.667,58 111,84 127,38
35 Voda 299.159,64 303.680,00 365.537,89 120,37 122,19
36 Živila 1.078.281,87 1.121.710,00 1.212.892,48 108,13 112,48
37 Pisarniški material 431.618,38 434.700,00 504.369,03 116,03 116,86
38 Ostali nezdravstveni material 1.329.273,83 1.370.860,00 1.669.658,53 121,80 125,61

461 39 Stroški storitev (40 + 45) 7.023.229,79 7.268.860,00 8.221.746,11 113,11 117,07
40 Zdravstvene storitve (od 41 do 44) 2.947.421,00 3.126.820,00 3.399.849,77 108,73 115,35

41 Laboratorijske storitve 2.540.940,90 2.701.610,00 2.805.033,57 103,83 110,39
42 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 169.906,10 185.210,00 211.626,37 114,26 124,55
43 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. 218.723,00 226.720,00 361.984,75 159,66 165,50
44 Ostale zdravstvene storitve 17.851,00 13.280,00 21.205,08 159,68 118,79

45 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48) 4.075.808,79 4.142.040,00 4.821.896,34 116,41 118,31
46 Storitve vzdrževanja 1.277.808,59 1.370.000,00 1.612.082,43 117,67 126,16
47 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje 453.504,41 442.280,00 604.690,01 136,72 133,34
48 Ostale nezdravstvene storitve 2.344.495,79 2.329.760,00 2.605.123,90 111,82 111,12

462 49 Amortizacija 3.206.199,68 3.801.440,00 3.335.396,95 87,74 104,03
464 50 Stroški dela (od 51 do 53) 38.579.406,76 42.003.210,00 45.649.955,61 108,68 118,33

51 Plače zaposlenih 28.267.671,07 31.488.610,00 34.509.233,74 109,59 122,08
52 Dajatve na plače 5.736.316,62 5.809.650,00 6.295.989,93 108,37 109,76
53 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 4.575.419,07 4.704.950,00 4.844.731,94 102,97 105,89

467 54 Finančni odhodki 317,91 10.000,00 18.035,12 180,35 5.673,03
465, 466, 
468, 469 55 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni 

odhodki
246.318,82 261.320,00 745.085,13 285,12 302,49

46 56 ODHODKI (9 + 39 + 49 + 50 +54 +55) 69.720.574,02 75.173.990,00 81.690.958,17 108,67 117,17
57 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 56) 227.473,12 0,00 2.606.129,70 #DEL/0! 1.145,69

Zap. št. Dodatna pojasnila:
12 Gotova zdravila: vključite tudi krvne pripravke in derivate iz krvi
24
38
50 Stroške dela razvrstite po EKN, ki ga predlaga Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

RTG material: filmi, kemikalije za razvijanje filmov, material za rtg diagnostiko (katetri, vodila, stenti, žice, podaljški,…)
Ostali nezdravstveni material: pralna, čistilna in dezinfekcijska sredstva, tekstilni material, mat. za popravila in vzdržev., strok. literatura

Opombe:

Realizirano v obdobju 
01.01. do 31.12.2007

Načrtovano v obdobju 
01.01. do 31.12.2008

Realizirano v obdobju 
01.01. do 31.12.2008

Indeksi

Naziv JZZ: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Konto Zap. št. Besedilo



Izpolnil: Izpolnil: Tanja Korenjak Podpis:

Tel. št.: Tel. št.: 03 423 36 69



Obrazec 5 - Obračun amortizacije

Konto 
(troštevilčno) Vrsta osnovnega sredstva

Amortizacija 
2008 (v EUR, 
brez centov)

- v breme obveznosti za 
sredstva prejeta v upravljanje 

(podskupina 980)

- v breme sredstev 
prejetih donacij 

(podskupina 922)

- v breme stroškov 
(končni rezultat 

podskupine 462)*

- v breme 935 
po Zakonu o 
zaposlovanju 

invalidov
1 2 3 = 4 + 5 + 6 +7 4 5 6 7

003 Dolgoročne premoženjske pravice 69.187 0 2.690 66.497 0
005 Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0
021 Zgradbe 1.304.027 0 6.244 1.297.783 0
029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0 0 0 0 0
040 Oprema 1.663.745 0 245.463 1.416.474 1.809
041 Drobni inventar 563.875 0 9.231 554.644 0
042 Biološka sredstva 0 0 0 0 0
045 Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0

049
Oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva trajno zunaj uporabe 0 0 0 0 0

SKUPAJ 3.600.834 0 263.628 3.335.397 1.809
3.600.834

Izpolnil: Terezija Pinter Kampoš, univ.dipl.ekon. Podpis:

Tel. št.: 03 423 30 44

Naziv JZZ: Splošna bolnišnica Celje

Opomba1: Znesek združene amortizacije po ZIJZ znaša v letu 2008   762.671,20 €.  Knjigovodsko je znesek evidentiran v breme obveznosti za neopredmetena dolgoročna 
sredstva in opredmetena osnovna sredstva (kto 98) in v  dobro denarnih sredstev.  Opomba 2: Sredstva namenjena za pokrivanje amortizacije po Zakonu o zaposlovanju 

invalidov imamo ločeno evidentirana na podskupini kontov 922, kamor tudi prenesemo obračunano amortizacijo.   

OPOMBA: *opišite pod opombe znesek združene amortizacije po ZIJZ DEL STOLPCA 6 (462):                             



Obrazec 6 - Poročilo o investicijskih vlaganjih

 Količina  Vrednost  Količina  Vrednost  Količina  Vrednost 
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 91.946 0 546.330 0 150.292 28 163

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 91.946 546.330 150.292 28 163
2 Ostalo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 0 1.013.993 0 6.762.160 0 4.332.900 64 427
1 Zemljišča 8.219 #DEL/0! 0
2 Zgradbe 1.005.774 6.762.160 4.332.900 64 431

III. OPREMA (A + B) 0 2.412.997 9 6.553.720 4 2.987.818 46 124
A Medicinska oprema ** 0 1.750.280 9 3.574.150 4 1.324.110 37 76

1 Analizator genetski #DEL/0! #DEL/0!
2 Analizator laboratorijski #DEL/0! #DEL/0!
3 Analizator za testiranje krvi #DEL/0! #DEL/0!
4 Anestezijski aparat #DEL/0! #DEL/0!
5 Ap.za kostno denzitometrijo #DEL/0! #DEL/0!
6 Aparat anestezijski #DEL/0! #DEL/0!
7 Aparat Dimension RXL MAX HM laboratorij #DEL/0! #DEL/0!
8 Aparat EMG #DEL/0! #DEL/0!
9 Aparat za fakuemulzifikacijo 74.252 #DEL/0! 0

10 Aparat za merjenje kostne gostote #DEL/0! #DEL/0!
11 Aparat za pranje operac.plošč #DEL/0! #DEL/0!
12 Aparat za pripravo vzorcev #DEL/0! #DEL/0!
13 Citomer #DEL/0! #DEL/0!
14 Črpalka intraaortna #DEL/0! #DEL/0!
15 CT 1 1.000.000 0 #DEL/0!
16 Digitalizacija RTG slik / Digitalizacija RTG oddelka #DEL/0! #DEL/0!
17 Drugo (vrednost pod 50.000 EUR) 1.138.755 790.100 759.177 96 67
18 EEG #DEL/0! #DEL/0!
19 Elektronski EUZ endoskop / Ultrazvočni endoskop #DEL/0! #DEL/0!
20 Endoskopska videolinija / Videoendoskopski stolp 157.651 #DEL/0! 0
21 Gama kamera 379.622 #DEL/0! 0
22 Gammamed #DEL/0! #DEL/0!
23 Hematološki aparat #DEL/0! #DEL/0!
24 Infuzijske črpalke #DEL/0! #DEL/0!
25 ISO C LOK - sistem TRG Arcadis #DEL/0! #DEL/0!
26 Komora dekont. #DEL/0! #DEL/0!
27 Koronarograf #DEL/0! #DEL/0!
28 Linac #DEL/0! #DEL/0!
29 LORAD aparat #DEL/0! #DEL/0!
30 Mamograf #DEL/0! #DEL/0!
31 Mikroskop #DEL/0! #DEL/0!
32 Monitoring sistem 400.000 0 #DEL/0!
33 MRI #DEL/0! #DEL/0!
34 Okvir stereotaktični #DEL/0! #DEL/0!
35 Operacijska miza #DEL/0! #DEL/0!
36 Oprema za vroči laboratorij #DEL/0! #DEL/0!
37 PACS sistem #DEL/0! #DEL/0!
38 Plinski kromatograf #DEL/0! #DEL/0!
39 Računalniški aparat za odčitavanje (mikrobiologija) #DEL/0! #DEL/0!
40 Razvijalni stroj - dnevna temnica #DEL/0! #DEL/0!
41 RTG 2 750.000 0 #DEL/0!
42 Simulator #DEL/0! #DEL/0!
43 Sistem za kartografijo srca #DEL/0! #DEL/0!
44 Stereotaktična miza #DEL/0! #DEL/0!
45 Sterilizator #DEL/0! #DEL/0!
46 Telemetrija #DEL/0! #DEL/0!
47 Temnica / Razvijalni stoj - temnica #DEL/0! #DEL/0!
48 Termodezinfektor #DEL/0! #DEL/0!
49 Tomograf optični #DEL/0! #DEL/0!
50 UZ 4 430.000 2 409.421 95 #DEL/0!
51 Ventilator #DEL/0! #DEL/0!
52 Video oprema za operacije #DEL/0! #DEL/0!
53 Drugo*** 2 204.050 2 155.512 76 #DEL/0!

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 0 662.717 0 2.979.570 0 1.663.708 56 251
1 Informacijska tehnologija 73.732 282.590 220.315 78 299
2 Drugo 588.985 2.696.980 1.443.393 54 245

INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 0 3.518.936 9 13.862.210 4 7.471.010 54 212

Indeks 
realizirano 08 / 
načrtovano 08

Indeks 
realizirano 08 / 
realizirano 07

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 27,51 1,63
1 Amortizacija 27,51 1,63
2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!
4 Leasnig #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!
7 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 64,08 4,27
1 Amortizacija 186,46 0,75
2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 98,60 19,78
4 Leasnig #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije #DEL/0! 0,00
7 Drugo 0,00 #DEL/0!

III. NABAVA OPREME (A + B) 45,59 1,24
A Medicinska oprema 37,05 0,76

1. Amortizacija 124,12 0,71
2. Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja #DEL/0! 3,08
4. Leasnig #DEL/0! #DEL/0!
5. Posojila 0,00 #DEL/0!
6. Donacije 9,75 1,11
7. Drugo #DEL/0! #DEL/0!

B Nemedicinska oprema 55,84 2,51
1. Amortizacija 68,44 1,33
2. Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja 50,74 195,71
4. Leasnig #DEL/0! #DEL/0!
5. Posojila #DEL/0! #DEL/0!
6. Donacije #DEL/0! 3,62
7. Drugo 0,00 #DEL/0!200.000

8.401 30.423

3.940 1.519.810 771.110

650.376 1.259.760 862.175
662.717 2.979.570 1.663.708

2.000.000
53.797 610.000 59.448

22.073 67.988

1.674.410 964.150 1.196.674

2.412.997 6.553.720 2.987.818
1.750.280 3.574.150 1.324.110

114.219
2.620.000

192.312 3.858.860 3.804.660

1.013.993 6.762.160 4.332.900
707.462 283.300 528.240

91.946 546.330 150.292
91.946 546.330 150.292

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)  Realizirano v obdobju 
01.01.do 31.12.2007 

Načrtovano v obdobju 01.01. 
do 31.12.2008 

Realizirano v obdobju 01.01. 
do 31.12.2008 

Realizirano v obdobju 01.01. 
do 31.12.2008 

Indeks izračun na podlagi 
vrednosti

Indeks 
realizirano 08 / 
načrtovano 08

Indeks 
realizirano 08 / 
realizirano 07

Naziv JZZ: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*  Realizirano v obdobju 
01.01.do 31.12.2007 

Načrtovano v obdobju 01.01. 
do 31.12.2008 



VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 53,89 2,12

Indeks 
realizirano 08 / 
načrtovano 08

Indeks 
realizirano 08 / 
realizirano 07

1. Priznana amortizacija v ceni storitev 123 131

2. Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo #DEL/0! 369
3***= (2

1)
Amortizacija v prihodkih namenjena pokrivanju 
stroška amortizacije 88 104

4. Obračunana amortizacija 95 103
5. Zmanjšana amortizacija v breme donacij #DEL/0! 93

6.
Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po 
Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov #DEL/0! 13

7. 
Zmanjšanje amortizacije v breme  obveznosti za 
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva #DEL/0! #DEL/0!

8****=4-
5-6-7 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat

88 104
9. Združena amortizacija po ZIJZ 102 #DEL/0!

10. Porabljena amortizacija 90 88
11. Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije #DEL/0! #DEL/0!

Dodatna pojasnila:
* Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju;

**

***
**** Vrednost pod zaporedno št. 3 = vrednosti pod zaporedno št. 8;

Izpolnil: Tanja Korenjak Podpis:

Tel. št.: 03 423 36 69

V primeru, da določene vrste medicinske opreme niso navedene, jih vpišite pod Drugo, pri čemer opremo navedite natančneje v opombah.

Opombe:

***-plan investicij: 1x Aparat za fluoresciensko angiografijo vrednost 58.000 EUR, C lok za potrebe ožje kirurgije in ortopedije v vrednosti 146.050 EUR -realizacija investicij: 1x 
Aparat za fluoresciensko angiografijo vrednost 65.812 EUR, C lok za potreb

Medicinska in nemedicinska oprema je v obrazcu opredeljena ločeno glede na poročanja v letu 2007 - posebej specificirano po kategorijah: CT, MRI, operacijske mize ipd. 
oziroma vsi posamični nakupi višji od 50.000 EUR). 

747.900 762.671
3.124.194 3.053.540 2.737.381

3.206.200 3.801.440 3.335.397

283.717 263.628

14.308 1.809

-3.206.200 -3.801.440 -3.335.397
3.504.225 3.801.440 3.600.834

3.573.242 3.801.440 4.687.987

367.042 0 1.352.590

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)  Realizirano v obdobju 
01.01.do 31.12.2007 

Načrtovano v obdobju 01.01. 
do 31.12.2008 

Realizirano v obdobju 01.01. 
do 31.12.2008 

3.518.936 13.862.210 7.471.010



Obrazec 7 - Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih

Celotna vrednost 
investicijsko vzdrževalnih 

del v letu 2008

Stroški tekočega in 
investicijskega 

vzdrževanja (konti 461)

Od tega (stolpec 2) 
vnaprej vračunani 

odhodki 
(podskupina 290)

Opravljena so bila naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3
SKUPAJ: 2.015.984 2.015.984 0

1 VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME 673.872 673.872
2 STROJNE INSTALACIJE 88.716 88.716
3 ELEKTROINSTALACIJSKA IN ELEKTROMONTAŽNA DELA 75.546 75.546
4 KLJUČAVNIČARSKE IN KOVINOSTRUGARSKE STORITVE 73.513 73.513
5 VZDRŽEVANJE PRIPRAVE VODE ZA DIALIZO, KOTLOVNICO 63.621 63.621
6 POPRAVILA IN MENJAVE ŽALUZIJ 57.495 57.495
7 VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE ELEKTRONSKE OPREME 56.319 56.319
8 VZDRŽEVANJE CNS 36.201 36.201
9 VZDRŽEVANJE STROJEV V PRALNICI IN KUHINJI 31.677 31.677

10 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL 30.246 30.246
11 MONTAŽA AVTOMATIKE ZA CENTRALNO OGREVANJE 27.795 27.795
12 VZDRŽEVANJE DVIGAL 27.461 27.461
13 MERITVE MIKROKLIME IN PREGLEDI DELOVNIH SREDSTEV T 24.435 24.435
14 VZDRŽEVANJE ČRPALK IN ELEKTROMOTORJEV 20.744 20.744
15 PODOPOLAGALSKA DELA – VZDRŽEVANJE IN ZAMENJAVE T 19.796 19.796
16 VZDRŽEVANJE PROTIPOŽARNE ZAŠČITE IN ZASILNE RAZSV 19.720 19.720
17 VZDRŽEVANJE UPS IN AKU BATERIJ 18.684 18.684
18 VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV 14.879 14.879
19 PREGLEDI IN NASTAVITVE KOTLOV IN OSTALE OPREME V K 13.513 13.513
20 STEKLARSKA DELA 12.871 12.871
21 MERITVE IN PREGLEDI STRELOVODOV, STATIČNE PREVODN 11.129 11.129
22 SLIKOPLESKARSKA DELA 10.901 10.901
23 MANJŠA VZDRŽEVALNA GRADBENA DELA 10.882 10.882
24 KROVSKO KLEPARSKA DELA 10.110 10.110
25 TAPECIRANJE, KRPANJE STOLOV, BLAZIN 9.425 9.425
26 REDNA LETNA REVIZIJA TRANSFORMATORSKIH POSTAJ 8.705 8.705
27 MONITORING ODPADNIH VODA 8.605 8.605
28 VZDRŽEVANJE HLADILNIH KOMPRESORJEV 8.402 8.402
29 VZDRŽEVANJE ALARMNEGA SISTEMA 7.757 7.757
30 ČIŠČENJE ODVODNE VENTILACIJE 6.503 6.503
31 INŠTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV 4.450 4.450
32 PREGLEDI GASILNIH APARATOV 3.993 3.993
33 VZDRŽEVANJE  ZAPORNIC NA VHODU V BOLNIŠNICO 3.331 3.331
34 BRUŠENJE NOŽEV, ŠKARIJ, MIZARSKEGA ORODJA 3.023 3.023
35 VZDRŽEVANJE PRALNICE ZA PRIDOBITEV RAL 2.023 2.023
36 OSTALA MANJŠA OBRTNA DELA IN POPRAVILA NA OPREMI 519.641 519.641
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Izpolnil: Matej Velenšek Podpis:

Tel. št.: 03 423 32 05

Naziv JZZ: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

v EUR, brez centov

Namen

Opombe:
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PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 VSEBUJE: 
 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2009 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 
21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in 
odhodkov za leto 2008 in plan za leto 2009 

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka, 

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  
 

- Obrazec 1: Delovni program 2009  
 
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2009 
 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov  
 
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj  
 
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 
 
 
1.    OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  
 
Splošna bolnišnica Celje je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti 
(Ur.l.RS 9/92 in dopolnitve) opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in sicer specialistično 
ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost. Na osnovi Zakona o zavodih (Ur.l.RS 12/91) in 
Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l.RS 9/92 in dopolnitve) opravlja tudi določene dejavnosti na trgu. 
Financiranje bolnišnice poteka v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Ur.l. RS 9/92 in dopolnitve) in Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. 
 
Splošna bolnišnica Celje je tretja največja bolnišnica v Sloveniji in opravlja  bolnišnične in 
specialistično ambulantne storitve na sekundarni ravni. Naravno gravitacijsko področje Splošne 
bolnišnice Celje obsega  med 180.000 do 280.000 prebivalcev širše celjske  regije (odvisno od 
dejavnosti), hkrati pa je Splošna bolnišnica Celje edina splošna bolnišnica v regiji, ki zagotavlja 
nepretrgano specialistično pomoč na vseh področjih za najtežje in multidisciplinarne obdelave 
potrebne bolnike. 
 
Osnovni podatki o Splošni bolnišnici Celje (SBC) so naslednji: 
• statusni položaj: Javni zdravstveni zavod 
• ime: Splošna bolnišnica Celje (SBC) 
• sedež:  Oblakova ulica 5, 3000 Celje 
• matična številka: 5064716 
• davčna številka:  42119022 
• šifra uporabnika:  2768 5 
• številka transakcijskega računa:  01100-6030276827 
• telefon:  +386 3 423 30 00 
• fax:  +386 3 423 36 66 
• spletna stran:  www.sb-celje.si 
• ustanovitelj:  Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje 
• datum ustanovitve:  12.01.1993 
 
SB Celje ima v svojem strateško razvojnem načrtu opredeljenih sedem strateških ciljev. V okviru 
vsakega strateškega cilja so definirani posamezni cilji, ki se uresničujejo preko zastavljenih razvojnih 
nalog in razvojnih projektov in so sestavni del strateško razvojnega načrta.  V nadaljevanju podajamo 
strateške cilje in cilje v okviru strateških ciljev.  
 

S1. Zadovoljstvo uporabnikov 

S1.C1.  Zadovoljstvo pacientov in svojcev s storitvami bolnišnice 
S1.C2. Sodelovanje in razmejitev dela med različnimi ravnmi in oblikami zdravstvenega varstva  
S1.C3.  Izpolnjevanje pogodbenih določil do ZZZS 
S1.C4. Vzpostavljen profesionalizem na področju odnosov z zunanjimi javnostmi in nadgradnja 

pozitivne javne podobe 
S1.C5.  Povezovanje z medicinskimi fakultetami in fakultetami za zdravstvene vede 

 

 



 

 

S2. Strokovni razvoj 

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

       S2.C3.  Permanentno izvajanje učne dejavnosti in povezovanje z medicinskimi fakultetami 
S2.C4.  Status kliničnosti posameznih področij 
S2.C5.  Permanentno izboljševanje kakovosti 
S2.C6.  Celovito obvladovanje strokovno medicinskih tveganj in varnosti pacientov 

S3. Uravnoteženo poslovanje 

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

S4. Celovita kakovost in procesna organiziranost 

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

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

S5. Informatizacija 

S5.C1.Zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore delovnim procesom v bolnišnici 
S5.C2. Spremljanje razvoja informacijskih sistemov in uvajanje novosti v prakso  
S5.C3. Uključevanje v projekt e-zdravje 

S6. Razvoj kadrovskih potencialov 

S6.C1.  Aktivna kadrovska politika 
S6.C2.  Zagotavljanje varnih in  ugodnih  delovnih pogojev za zaposlene in stranke 
S6.C3.  Usposabljanje vodstvenih kadrov 
S6.C4.  Razvoj in upravljanje organizacijske  kulture 
S6.C5.  Izboljšanje komuniciranja in informiranja zaposlenih 
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 funcionalnost 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  

 



 

 

2.    ZAKONSKE PODLAGE 
 
a)   Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 
Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05), 
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 

63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 
47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008), 

- Določila Splošnega dogovora za leto 2007 in 2008 ter Področnega dogovora za bolnišnice za 
leto 2007 in 2008 z aneksi, 

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 z ZZZS. 
 
 
b)   Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-
ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08), 

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

- 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), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 
138/06, 120/07 in 124/08), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07), 

- 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. člena Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03). 

 
 
c)   Interni akti zavoda : 

- Statut Splošne bolnišnice Celje in soglasje Vlade RS, sprejet dne 3.12.2007 
- Odlok o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod, sprejet dne 12.1.1993  
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod z 

dne 18.6.1996 
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod z 

dne 31.7.1997 
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod z 

dne 14.6.2001 
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod z 

dne 19.2.2002 
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod z 

dne 26.6.2002 
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod z 

dne 17.1.2006 
- Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela z dne 19.7.2008 



 

 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje z dne 28.7.2008 
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje 

28.8.2008 
- Pravilnik o računovodstvu 
- Pravilnik o delovnih razmerjih 
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v javnem zavodu SBC 
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih 
- Poslovnik o delu komisije za posodabljanje Splošne bolnišnice Celje 
- Navodilo o vsebini in nošenju identifikacijskih priponk 
- Pravilnik o delu komisije za zdravstveni material v Splošni bolnišnici Celje 
- Navodila za zavarovanje in izterjavo terjatev 
- Pravilnik o poslovanju medicinske knjižnice 
- Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo v Splošni bolnišnici Celje 
- Pravilnik o delu etične komisije 
- Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov na območju Splošne bolnišnice Celje 
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Splošni bolnišnici Celje 
- Navodilo o postopku sprejemanja donacij računalniške opreme 
- Pravilnik za varno uporabo računalniškega sistema 
- Pravilnik o delu komisije za SPP 
- Navodila o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo 
- Pravilnik o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje 
- Pravilnik o nabavnih procesih v Splošni bolnišnici Celje 
- Navodila o izvajanju internih strokovnih izpopolnjevanj 
- Pravilnik o določitvi vrste in številu delovnih mest, na katerih se opravljajo dežurstvo in 

pripravljenost 
- Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi 
- Navodilo za izvedbo donacijskega postopka 
- Navodila za evidentiranje dela v času dežurstva in pripravljenosti 
- Navodilo o vsebini in nošenju identifikacijskih priponk 
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem in kreditiranju zasebne stanovanjske 

gradnje 
- Pravilnik o delovnem času 
- Odredba o delovnem času uprave in Sklep o spremembi pričetka delovnega časa 
- Odredba o evidentiranju prisotnosti na delu in odsotnosti z dela 
- Navodila za evidentiranje prisotnosti na delu 
- Pravilnik o obveščanju 
- Pravilnik o financiranju strokovnega izobraževanja 
- Pravilnik o odgovornosti delavcev za delovne obveznosti 
- Pravilnik o varstvu pri delu 
- Pravilnik o ukrepih varstva pri delu 
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 
- Pravilnik  o projektnem vodenju v Splošni bolnišnici Celje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.     OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 
 
 
Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2009 so bile upoštevane naslednje pravne podlage in izhodišča: 
 

• Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02); 
• Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99); 
• Navodila za pripravo Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2009, Ministrstvo za 

finance (sprejeto na seji Vlade RS dne 22.1.2009); 
• Ažurirana jesenska napoved gospodarskih gibanj v letih 2008 - 2010, december 2008, 

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (objavljeno 19.12.2008); 
• Dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo 

finančnih načrtov za leto 2009 na podlagi Ažurirane jesenske napovedi UMAR iz 
decembra 2008; 

• Parafiran dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih 
makroekonomskih razmer za obdobje 2009 - 2010 (podpisan dne 18.2.2009); 

• Splošni dogovor 2008 in Področni dogovor 2008 s pripadajočimi aneksi; 
• Splošni dogovor 2009. 

 
Temeljne ekonomske predpostavke pri izdelavi finančnega načrta 2009 pogojuje obdobje 
gospodarske recesije in glede na to sprejeti ukrepi vlade ter določila Splošnega dogovora 2009 z 
opredeljenimi ukrepi za področje zdravstva.  
 
Ukrepi vlade RS na področju plač, ki so vključeni v Finančni načrt 2009 so: 

- uskladitve plač v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2009 ni, 
- tretja ¼ nesorazmerij se prestavi na 1.1.2010; 
- redna delovna uspešnost se planira samo za 4 mesece;  
- redna delovna uspešnost direktorjev se planira v višini 1/3 letnega zneska; 
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se zniža tako, da skupaj ne more 

znašati več kot 30 % osnovne plače javnega uslužbenca. 
 
Določila Splošnega dogovora, ki so vključena v Finančni načrt 2009: 

- cene zdravstvenih storitev se zmanjšajo za 2,5 %; 
- selektivno zmanjševanje materialnih stroškov; 
- zagotovitev potrebnih sredstev za napredovanje zaposlenih v okviru obstoječih sredstev 

izvajalcev zdravstvenih storitev; 
- uvedba nacionalnih razpisov in zmanjševanje pogodbenega obsega dela za 20 % na 

določenih programih. 
 
Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije, ki smo jih v skladu z navodili 
Ministrstva za zdravje upoštevali v pri izdelavi finančnega  načrta za leto 2009, so: 

- letna nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju je 9,9 %; 
- rast števila zaposlenih (prejemnikov plač)  je -1,4 %; 
- povprečna letna rast cen – inflacija je 1,1 %. 

 
 



 

 

4.    PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009 
 
SB Celje uresničuje svoje strateške usmeritve z določitvijo in izvajanjem letnih ciljev. Pri tem izhaja iz 
zastavljenih razvojnih nalog in razvojnih projektov v okviru ciljev iz strateško razvojnega načrta ter 
upošteva trenutne okoliščine poslovanja, ki jih narekujejo aktualna gospodarska gibanja, usmeritve 
zdravstvene politike ter širše družbeno okolje.   
 
(S1)  Zadovoljstvo uporabnikov  

 
  1.  Izdaja informativne brošure z vsemi informacijami o delovanju bolnišnice, ki jih 

potrebuje hospitalizirani pacient od sprejema do odpusta iz bolnišnice  
  2.  Izdelava celostne podobe različnih dokumentov, s katerimi bolnišnica komunicira s 

pacienti in z njihovimi svojci 
  3. Izvedba anket o zadovoljstvu bolnikov 
  4.  Zasnova informacijskega središča za paciente in svojce 
  5. Nadaljevanje vpeljave izbire treh jedilnikov 
  6. Sodelovanje z Domovi starejših občanov (DSO) v Celjski regiji 
  7. Sodelovanje v občinskih in lokalnih glasilih 
  8. Sodelovanje v preventivnih akcijah in samostojno preventivno delovanje 
  9. Izvedba treningov javnega nastopanja z vsebinami kriznega komuniciranja 
10. Večja vključenost zaposlenih SBC v študijske programe medicinskih in zdravstvenih 

fakultet 
11. Kontinuirano izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege (ZN) 
12. Izdelava projektne dokumentacije za uvedbo robotske kirurgije 
13. Ažuriranje in čiščenje čakalnih seznamov 

 
 
(S2)  Strokovni razvoj  
 
1. Izvajanje projekta Urgenca, ki vključuje: 

- izdelavo kliničnih poti za področje urgence 
- organizacijo procesov 
- izobraževanje kadra 
- načrtovanje urgentnih poti v sodelovanju z mestno občino 

2. Vzpostavitev angiološkega centra, ki vključuje: 
- ureditev ambulant 
- nabavo ustrezne aparature( aparat za venske preiskave) 
- usposabljanje domačega kadra s pomočjo zunanjih sodelavcev 

3 Informatizacija procesa naročanja histološkega izvida 
4. Uvedba šole urgentne medicine 

-  interno izobraževanje - priprava na certifikacijo 
5. Pridobitev statusa kliničnosti oddelka za kompleksno obravnavo poškodb 
6. Zmanjšanje števila  novonastalih preležanin pri pacientih 
7. Zmanjšanje števila padcev pacientov 
8. Spremljanje bolnišničnih okužb 
9. Zasnova registra strokovno medicinskih tveganja  
10. Letna evidenca neželenih dogodkov 
11. Izdelava registra neželenih dogodkov 
12. Izdelava SOP-ov, glede na vrsto neželenega dogodka 
13. Predavanje na temo varnosti pacientov 
14.  Izdelava projektne dokumentacije za uvedbo robotske kirurgije 

 



 

 

(S3) Uravnoteženo poslovanje  
 

1. Uravnoteženo poslovanje v poslovnem letu 2009 
2. Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti  
3. Spremljanje in zagotavljanje kapitalske ustreznosti 
4. Doseganje 100% realizacije programa do ZZZS 

- priprava mesečnih in obdobnih operativnih planov na ravni posameznih 
dejavnosti   

- poglobljeno spremljanje realizacije na segmentih, kjer se tekom leta pojavljajo 
odstopanja od zastavljenih pogodbenih obsegov ZZZS 

- spremljanje ustreznosti evidentiranja zdravstvenih storitev (komisija za SPP, 
ustreznost evidentiranja spec.amb.storitev) 

5. Prestrukturiranje pogodbenih programov 
6. Pridobitev zdravstvenih programov iz skupnih nacionalnih razpisov 
7. Pridobitev sredstev za izvajanje programov onkologije 
8. Pridobitev odobritev programov v okviru Zdravstvenega sveta za izvajanje bariatrične 

kirurgije, implantacije stalnih srčnih vzpodbujevalcev 
9. Uvedba samoplačniških ambulant na dveh oddelkih 
10. Priprava kvalitetnih vlog na razpise za pridobivanje evropskih sredstev   
11. Pridobivanje donacijskih sredstev  
12. Jasna opredelitev pristojnosti in odgovornosti z vidika poslovnih procesov 
13. Začetne aktivnosti na področju spremljanja stroškov po pacientu: 

- spremljanje stroškov dragih materialov (endoproteze, osteosinteza, kri in krvni 
derivati, RTG material) 

- testno spremljanje določenega nabora stroškov po pacinetu na dveh pilotnih 
oddelkih (računalnik ob postelji) 

14. Racionalizacija procesov na področju operacijskih dvoran 
15. Racionalizacija procesov na področju urgentnega oddelka 
16. Racionalizacija procesov na področju razporejanja kadrovskih resursov - začetne 

aktivnosti na področju elektronske priprave urnikov delovnega časa  in elektronsko 
evidentiranja delovnega časa 

17. Izboljšano spremljanje obsegov dela v okviru dela zunanjih sodelavcev (pogodbeno 
delo, delo preko s.p.,d.o.o) 

18. Zaključek projekta zamenjave bombažnega  operacijskega perila z ustreznim 
substitutom 

19. Vključevanje rezultatov dela Komisije za standardizacijo sanitetno potrošnega 
materiala v delovanje bolnišnice 

20. Vključevanje rezultatov dela Komisije za zdravila v delovanje bolnišnice  
21. Vključevanje rezultatov dela Komisije za laboratorijske storitve v delovanje bolnišnice 
22. Doseganje zniževanja cen pri dobaviteljih materiala, storitev in osnovnih sredstev  
23. Uvedba elektronskega spremljanja poslovnih procesov v kuhinji (recepture itd.) in 

uvedba racionalizacij na tem področju 
24. Uvedba elektronskega naročanja materiala v skladišča nabavne službe in 

racionalizacije na tem področju  
25. Uvedba elektronskega naročanja okvar (in evidenca okvar) v Sektor za investicije, 

preskrbo in vzdrževanje  in racionalizacije na področju procesov in stroškov 
vzdrževanja aparatur in ostale infrastrukture  

26. Izdelava projektne dokumentacije za elektronsko sledenje perila 
27. Posodobitev rutinskih  poslovnih informacij za različne ravni odločanja v bolnišnici  
28. Mesečno poročanje o doseganju cilja uravnoteženega  poslovanja in obravnava 

poslovnih  informacij na poslovodnem kolegiju direktorja ter na nižjih nivojih vodenja 
 
 
 



 

 

(S4) Celovita kakovost in procesna organiziranost  
 
1. Analiza in izboljšave procesov v operacijskih dvoranah 
2. Analiza in izboljšave procesov v urgentnem centru 
3. Analiza in izboljšave procesa sprejema bolnika 
4. Individualna obravnava naročenih pacientov na operativni poseg 
5. Posodobitev standardov v zdravstveni negi in zapisi novih standardov 
6. Uvedba standardizirane oblike dokumentacije zapisov procesov 
7. Začetne aktivnosti za oblikovanje standardov dela v zdravstveni administraciji 
8. Kontrolna presoja po ISO 9001:2000 za dejavnost Transfuzijske medicine 
9. Projekt  uvedbe standarda ISO9001:2008 za celotno bolnišnico, začetne aktivnosti 
10. Aktivnosti za poenotenje reanimacijskih vozičkov 

 
 
(S5)  Informatizacija  
 
1. Uresničevanje investicijskega programa za področje informatike 

a. Nadgradnja programa Birpis21  
b. Projekt uvedbe RIS/PACS - začetne aktivnosti 
c. Projekt uvedbe intraneta 
d. Projekt uvedbe elektronskega dokumentnega sistema za upravno in finančno 

ekonomsko področje 
e. Program za delo v centralni sterilizaciji 
f. Program za vodenje sistema kakovosti 
g. Zvočni zapis 
h. Uvedba elektronskega naročanja materiala v skladišča nabavne službe 
i. Nadgradnja programskih orodij za podporo javnemu naročanju v lekarni 

2. Zagotovljena varnost podatkov pacientov  
3. Uvedba elektronskega spremljanje razjed zaradi pritiska, padcev bolnikov, 

bolnišničnih okužb, CVK… 
4. Vključevanje v projekt e-zdravje 
5. Vključitev v zdravstveno računalniško omrežje zNET 
6. Vključitev v nacionalni čakalni seznam na IVZ 
7. E-rojstvo 

 
 
(S6) Razvoj kadrovskih potencialov  
 
1. Zaposlovanje v okviru letnega načrta 
2. Zmanjšanje števila oz. področij z deficitarnimi kadri  
3. Vključevanje  brezposelnih oseb ob sofinanciranju Zavoda za zaposlovanje 
4. Zmanjševanje deficitarnosti področij z vzpodbujanjem strokovnega izobraževanja že 

zaposlenih kadrov 
5. Štipendiranje študentov deficitarnih poklicev 
6. Kontinuirano izvajanje in spremljanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov
7. Izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov 
8. Revizija  ocene tveganja 
9. Vključevanje zdravnika MDPŠ (Medicine dela,prometa, športa) v posodobitev Izjave o 

oceni tveganja 
10. Izvajanje internih izpopolnjevanj  in usposabljanj za potrebe stroke 
11. Teoretično in praktično usposabljanje vseh delavcev v zvezi z Zakonom o varnosti 

pred požarom 
12. Obdobni obnovitveni tečaji za izvajanje varnega dela (350 oseb za različna področja) 
13. Usposabljanje za  vodenje ocenjevalnih razgovorov  z zaposlenimi 



 

 

14. Habilitacija mentorjev za delo s študenti visokih šol in fakultet 
15. Trening javnega nastopanja 
16. Usposabljanje za timsko delo 
17. Šola sodobnega vodenja z vsebino o motiviranju zaposlenih, povečanju uspešnosti 

sodelavcev na osnovi vodenja s cilji,… 
18. Izobraževanje o obvladovanju stresa 
19. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih 
20. Projekt uvedbe intraneta 
21. Izobraževanje o medosebnem komuniciranju na delovnem mestu 
22. Izvedba delavnic za zahtevnejše postopke ZN 
23. Izobraževanje za notranje presojevalce 
24. Izvedba izobraževanja iz tujega jezika  
25. Izobraževanje o pisnem in govornem sporazumevanje s strankami 
26. Izobraževanje o reševanju konfliktnih situacij 

 
 
(S7) Prostorski razvoj in opremljenost  
 
1. Nabava oz. izvedba investicij opredeljenih v investicijskem načrtu oz. določitev 

prioritet v primeru nepredvidenih poslovnih rezultatov 
2. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije novogradnje SBC 
3.  Sprememba zazidalnega načrta območja Glazije 
4.  Izvajanje aktivnost za racionalno rabo energije 
5. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije  za: 

- izgradnjo zbirališča odpadkov na novi lokaciji 
- napravo za varčevanje z energijo in odpadne vode v pralnici 
- hiperbarično komoro in diabetične ambulante 
- trigeneracijo s sanacijo topl.podpostaj in klinatov 
- energetska sanacija T objekta (patologija + pediatrija)   

   

Notranji nadzor 
 
1. Notranja revizija varovanje osebnih podatkov pacientov v procesih notranje logistike 
2. Notranja revizija internih predpisov, ki urejajo področje obveznosti in pravic delavcev 

iz naslova delovnih razmerij 
3. Notranja revizija popolnosti popisa sredstev bolnišnice na dan 31.12.2009 
4. Spremljanje napredovanja po notranji reviziji 2008 o prehranski oskrbi spremljevalcev 

bolnih otrok 
5. Spremljanje napredovanja po notranji reviziji 2008 o organiziranosti zagotavljanja 

neprekinjene zdravstvene oskrbe v obliki dežurstva in stalne pripravljenosti 
6. Spremljanje napredovanja po svetovanju 2008 stimulativnega nagrajevanja delavcev 
7. Snovanje registra poslovnih tveganj na operativnem nivoju odločanja 
8. Enotna navodila za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ 
9. Izdelava poslovnika za celovito obvladovanje poslovnih tveganj v bolnišnici 
10. Izdelava letnega poročila Službe za notranjo revizijo za leto 2009 
11. Redno obdobno poročanje direktorju 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATEREIMI MERIMO URESNIČEVANJE 
ZASTAVLJENIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009 
 
Glede na zastavljene letne cilje iz poglavja 4 tega gradiva podajamo kazalce, s katerimi merimo 
doseganje oz. uresničevanje zastavljenih ciljev. 
 
(S1)  Zadovoljstvo uporabnikov  

 
Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

1.  Izdaja informativne brošure z vsemi 
informacijami o delovanju bolnišnice, ki 
jih potrebuje hospitalizirani pacient od 
sprejema do odpusta iz bolnišnice  

Izdelane informativne brošure 

2.  Izdelava celostne podobe različnih 
dokumentov, s katerimi bolnišnica 
komunicira s pacienti in z njihovimi svojci 

Izdelana celostna podoba in njena 
uporaba pri pripravi različnih dokumentov, 
informacij, obvestil ipd. 

3. Izvedba anket o zadovoljstvu bolnikov Delež zadovoljnih, število izboljšav glede 
na ugotovitve iz anket 

4.  Zasnova informacijskega središča za 
paciente in svojce Zasnovano invormacijsko središče 

5. Nadaljevanje vpeljave izbire treh 
jedilnikov Uvedba na petih oddelkih bolnišnice 

6. Sodelovanje z Domovi starejših občanov 
- DSO v Celjski regiji 

Izboljšana ambulantna obravnava 
varovancev 

7. Sodelovanje v občinskih in lokalnih 
glasilih 

Število člankov v občinskih glasilih, drugih 
publikacijah in na spletnih straneh 

8. Sodelovanje v preventivnih akcijah in 
samostojno preventivno delovanje 

Število preventivnih akcij (samostojno ali v 
sodelovanju), število objavljenih 
preventivnih člankov 

9. Izvedba treningov javnega nastopanja z 
vsebinami kriznega komuniciranja 

Izvedeni treningi, število predstavnikov 
bolnišnice z izvedenim treningom 

10. Večja vključenost zaposlenih SBC v 
študijske programe medicinskih in 
zdravstvenih fakultet 

Število delavcev s habilitacijo za asistenta, 
docenta, profesorja, strokovnega 
sodelavca in predavatelja  

11. Kontinuirano izvajanje mentorstva 
študentom zdravstvene nege (ZN) Število študentov 

12. Izdelava projektne dokumentacije za 
uvedbo robotske kirurgije Izdelana projektna dokumentacije 

13. Ažuriranje in čiščenje čakalnih seznamov Ažurirani čakalni seznami 

 

(S2)  Strokovni razvoj  
 
Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

1. Izvajanje projekta Urgenca, ki vključuje: 
- izdelavo kliničnih poti za področje 

urgence 
- organizacijo procesov 
- izobraževanje kadra 
- načrtovanje urgentnih poti v 

sodelovanju z mestno občino 

Uresničevanje terminskega plana projekta 
urgenca z vsemi podprojekti 



 

 

Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

2. Vzpostavitev angiološkega centra, ki 
vključuje: 

- ureditev ambulant 
- nabava ustrezne aparature( aparat 

za venske preiskave) 
- usposabljanje domačega kadra s 

pomočjo zunanjih sodelavcev 

Vzpostavljen angiološki center (delno, v 
celoti) 

3 Informatizacija procesa naročanja 
histološkega izvida 

Dokončn informatiziran proces 

4. Uvedba šole urgentne medicine 
- interno izobraževanje - priprava na 
certifikacijo 

Izvajanje šole urgentne medicine 

5. Pridobitev statusa kliničnosti oddelka za 
kompleksno obravnavo poškodb 

Pridobljen status kliničnosti 

6. Zmanjšanje števila  novonastalih 
preležanin pri pacientih 

Število novonastalih preležanin 

7. Zmanjšanje števila padcev  pacientov Odstotek padcev na 1000 oskrbnih dni 
8. Spremljanje bolnišničnih okužb Stopnja obvladovanje bolnišničnih okužb  
9. Zasnova registra strokovno medicinskih 

tveganja  
Zasnovan register 

10. Letna evidenca neželenih dogodkov Število nezaželenih dogodkov 
11. Izdelava registra neželenih dogodkov Izdelan register nezaželenih dogodkov 
12. Izdelava SOP-ov, glede na vrsto 

neželenega dogodka 
Izdelan SOP 

13. Predavanje na temo varnosti pacientov Število udeležencev na temo varnosti 
pacientov 

14.  Izdelava projektne dokumentacije za 
uvedbo robotske kirurgije 

Izdelana projektna dokumentacija za 
uvedbo robotske kirurgije 

 
(S3) Uravnoteženo poslovanje  

 
Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

1. Uravnoteženo poslovanje v poslovnem letu 
2009 

Gospodarnost = oz. > 1  

2. Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne 
plačilne sposobnosti  

Število dospelih neporavnanih 
obveznosti 

3. Spremljanje in zagotavljanje kapitalske 
ustreznosti 

Zagotovljena kapitalska ustreznost 

4. Doseganje 100% realizacije programa do 
ZZZS 
- priprava mesečnih in obdobnih 

operativnih planov na ravni posameznih 
dejavnosti   

- poglobljeno spremljanje realizacije na 
segmentih, kjer se tekom leta pojavljajo 
odstopanja od zastavljenih pogodbenih 
obsegov ZZZS 

- spremljanje ustreznosti evidentiranja 
zdravst. stor.(komisija za SPP, 
ustreznost eviden. spec. amb. storitev) 

Dosežena 100% realizacija programa  
do ZZZS  



 

 

Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

5. Prestrukturiranje pogodbenih programov Sprememba pogodbenih obsegov  
6. Pridobitev zdravstvenih programov iz 

skupnih nacionalnih razpisov 
Število in vrednost pridobljenih 
programov iz skupnih nacionalnih 
razpisov (enako, več, manj od odštete 
pogodbene vrednosti 2008) 

7. Pridobitev sredstev za izvajanje programov 
onkologije 

Vrednost pridobljenih sredstev za 
izvajanje programov onkologije 

8. Pridobitev odobritev programov v okviru 
Zdravstvenega sveta za izvajanje 
bariatrične kirurgije, implantacije stalnih 
srčnih vzpodbujevalcev 

Obodbreni zdravstveni programi na 
Zdravstvenem svetu 

9. Uvedba samoplačniških ambulant na dveh 
oddelkih 

Uvedene samoplačniške ambulante na 
dveh oddelkih 

10. Priprava kvalitetnih vlog na razpise za 
pridobivanje evropskih sredstev   

- Število in vrednost kvalitetno 
pripravljenih vlog na razpise za 
pridobivanje evropskih sredstev  
- Število sklenjenih pogodb  in vrednost 
pridobljenih sredstev na podlagi 
razpisov za pridobivanje evropskih 
sredstev 

11. Pridobivanje donacijskih sredstev  Vrednost pridobljenih donacijskih 
sredstev  

12. Jasna opredelitev pristojnosti in 
odgovornosti z vidika poslovnih procesov 

Dopolnjen opis del in nalog in  interni 
akt o organiziranosti z vidika pristojnosti 
in odgovornosti na področju poslovnih 
procesov 

13. Začetne aktivnosti na področju spremljanja 
stroškov po pacientu: 

- spremljanje stroškov dragih materialov 
(endoproteze, osteosinteza, kri in krvni 
derivati, RTG material) 

- testno spremljanje določenega nabora 
stroškov po pacinetu na dveh pilotnih 
oddelkih (računalnik ob postelji) 

1. Uvedeno spremljanje stroškov dragih 
materialov po pacientu: endoproteze, 
osteosinteza, kri in krvni derivati, RTG 
material 
2. Uvedba testnega spremljanja 
določenega nabora stroškov po 
pacientu na dveh pilotnih oddelkih  
(računalnik ob postelji) 
 

14. Racionalizacija procesov na področju 
operacijskih dvoran 

Uvedene racionalizacije na področju 
procesov v operacijskih dvoranah 

15. Racionalizacija procesov na področju 
urgentnega oddelka 

Uvedene racionalizacije na področju 
procesov v urgentnem oddelku 

16. Racionalizacija procesov na področju 
razporejanja kadrovskih resursov - začetne 
aktivnosti na področju elektronske priprave 
urnikov delovnega časa  in elektronsko 
evidentiranja delovnega časa 

1.Izdelan zagonski elaborat projekta 
»Elektronska priprava urnikov 
delovnega časa in elektronsko 
evidentiranje delovnega časa«,   
2. Izvedba projekta v segmentu:  

- sprejetje internih aktov, ki 
omogočajo izvedbo projekta 

- faze izbire ponudnika programske 
opreme za  elektronsko pripravo 
urnikov delovnega časa 

   



 

 

Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

17. Izboljšano spremljanje obsegov dela v 
okviru dela zunanjih sodelavcev 
(pogodbeno delo, delo preko s.p.,d.o.o) 

Izboljšan sistem spremljanja 

18. Zaključek projekta zamenjave bombažnega  
operacijskega perila z ustreznim 
substitutom 

Uvedena alternativa bombažnega 
operacijskega perila v vseh operacijskih 
dvoranah 

19. Vključevanje rezultatov dela Komisije za 
standardizacijo sanitetno potrošnega 
materiala v delovanje bolnišnice 

Število predlogov, odločitev oz. pobud 
komisije  vključenih v delo bolnišnice 

20. Vključevanje rezultatov dela Komisije za 
zdravila v delovanje bolnišnice  

Število predlogov, odločitev, ugotovitev 
oz. pobud komisije  vključenih v delo 
bolnišnice 

21. Vključevanje rezultatov dela Komisije za 
laboratorijske storitve v delovanje bolnišnice 

Število predlogov, odločitev oz. pobud 
komisije  vključenih v delo bolnišnice 

22. Doseganje zniževanja cen pri dobaviteljih 
materiala, storitev in osnovnih sredstev  

Znižane cene 

23. Uvedba elektronskega spremljanja 
poslovnih procesov v kuhinji (recepture itd.) 
in uvedba racionalizacij na tem področju 

Uvedeno elektronsko spremljanje 
poslovnih procesov v kuhinji in uvedene 
racionalizacije na tem področju 

24. Uvedba elektronskega naročanja materiala 
v skladišča nabavne službe in 
racionalizacije na tem področju  

Uvedeno elektronsko naročanje 
materiala v skladišča nabavne službe  

25. Uvedba elektronskega naročanja okvar (in 
evidenca okvar) v Sektor za investicije, 
preskrbo in vzdrževanje  in racionalizacije 
na na področju procesov in stroškov 
vzdrževanja aparatur in ostale infrastrukture 

Uveden sistem elektronskega naročanja 
okvar in evidenca okvar v Sektorju za 
investicije, preskrbo in vzdrževanje in 
uvedena racionalizacija na področju 
procesov in stroškvo vzdrževanja 
aparatur in ostale infrastruktue 

26. Izdelava projektne dokumentacije za 
elektronsko sledenje perila 

Izdelana projektna dokumentacija za 
elektronsko sledenje perila 

27. Posodobitev rutinskih  poslovnih informacij 
za različne ravni odločanja v bolnišnici  

Posodobljen nabor rutinskih  poslovnih  
informacij za različne ravni odločanja v 
bolnišnici  

28. Mesečno poročanje o doseganju cilja 
uravnoteženega  poslovanja in obravnava 
poslovnih  informacij na poslovodnem 
kolegiju direktorja ter na nižjih nivojih 
vodenja 

Izvedeno mesečno poročanje o 
doseganju cilja uravnoteženega  
poslovanja in obravnava poslovnih  
informacij na poslovodnem kolegiju 
direktorja ter na nižjih nivojih vodenja 

 
 
(S4) Celovita kakovost in procesna organiziranost  
 
Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

1. Analiza in izboljšave procesov v 
operacijskih dvoranah 

Uvedene izboljšave procesov v 
operacijskih dvoranah 

2. Analiza in izboljšave procesov v 
urgentnem centru 

Uvedene izboljšave procesov v urgentnem 
centru 

3. Analiza in izboljšave procesa sprejema 
bolnika 

Uvedene izboljšave v procesu sprejema 
bolnikov 

   



 

 

Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

4. Individualna obravnava naročenih 
pacientov na operativni poseg 

Uvedba koordinatorja primera 

5. Posodobitev standardov v zdravstveni 
negi in zapisi novih standardov 

Posodobljeni obstoječi standardi in 
zapisani novi standardi v zdravstveni negi  

6. Uvedba standardizirane oblike  
dokumentacije zapisov procesov 

- Izdelan OP obvladovanja dokumentacije, 
- izdelan model zapisa procesa 

7. Začetne aktivnosti za oblikovanje 
standardov dela v zdravstveni 
administraciji 

 Izdelan model oblikovanja standardov, 
zapisani standardi vsaj na dveh področjih  

8. Kontrolna presoja po ISO 9001:2000 za 
dejavnost Transfuzijske medicine 

Izvedena kontrolna presoja 

9. Projekt  uvedbe standarda ISO9001:2008 
za celotno bolnišnico, začetne aktivnosti 

- Izdelan program projekta 
- Imenovana projektna skupina 
- Začetne aktivnosti na dokumentiranju 

procesov 
10. Aktivnosti za poenotenje reanimacijskih 

vozičkov 
Poenoteni reanimacijski vozički 

 
 
(S5)  Informatizacija  
 
Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

1. Uresničevanje investicijskega programa za 
področje informatike 
a. Nadgradnja programa Birpis21  
b. Projekt uvedbe RIS/PACS - začetne 

aktivnosti 
c. Projekt uvedbe intraneta 
d. Projekt uvedbe elektronskega 

dokumentnega sistema za upravno in 
finančno ekonomsko področje 

e. Program za delo v centralni sterilizaciji 
f. Program za vodenje sistema kakovosti 
g. Zvočni zapis 
h. Uvedba elektronskega naročanja 

materiala v skladišča nabavne službe 
i. Nadgradnja programskih orodij za 

podporo javnemu naročanju v lekarni 

a. Uvedena nadgradnja skladno s 
časovnico 

b. Izdelan zagonski elaborat projekta 
      Pripravljena dokumentacija za objavo 

javnega naročila 
c. Izdelana projektna dokumentacija in 

idejna zasnova  
d. Izdelana projektna dokumentacija 
e. Program uveden v redno delo 
f. Program uveden v redno delo 
g. Vzpostavljeno testno okolje na vsaj 

dveh oddelkih 
h. Uvedeno elektronsko naročanje 

materiala v skladišča nabavne službe 
i. Uvedba in uporaba programskih 

orodij za podporo javnemu naročanju 
v lekarni 

2. Zagotovljena varnost podatkov pacientov  Uporaba osebnih gesel 
3. Uvedba elektronskega spremljanje razjed 

zaradi pritiska, padcev bolnikov, 
bolnišničnih okužb, CVK 

Uvedeno elektronsko spremljanje 

4. Vključevanje v projekt e-zdravje Število projektov, kjer sodelujemo, število 
zaposlenih SB Celje, vključenih v projekt 
e-zdravje 

5. Vključitev v zdravstveno računalniško 
omrežje zNET 

Bolnišnica je vključena v zdravstveno 
računalniško omrežje zNET 

   
   



 

 

Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

6. Vključitev v nacionalni čakalni seznam na 
IVZ 

Podatki iz bolnišničnih elektronskih 
čakalnih seznamov se izmenjujejo z 
nacionalnim čakalnim seznamom na IVZ 

7. E-rojstvo Realizacija 
 

 
(S6) Razvoj kadrovskih potencialov  
 
Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

1. Zaposlovanje v okviru letnega načrta Uravnoteženo zaposlovanje s potrebami 
2. Zmanjšanje števila oz. področij z 

deficitarnimi kadri  
Zaposlitev deficitarnih kadrov 

3. Vključevanje  brezposelnih oseb ob 
sofinanciranju Zavoda za zaposlovanje 

Prijave na razpise in izvedba postopkov 

4. Zmanjševanje deficitarnoisti področij z 
vzpodbujanjem strokovnega izobraževanja 
že zaposlenih kadrov 

Motivacija zaposlenih in tudi sklenjene 
pogodbe o izobraževanju z zaposlenimi za 
potrebe deficitarnih področij 

5. Štipendiranje študentov deficitarnih 
poklicev 

Povečanje štipendij za 5 študentov 

6. Kontinuirano izvajanje in spremljanje 
preventivnih in obdobnih zdravstvenih 
pregledov 

Izvedba 400 obdobnih pregledov  
 

7. Izvajanje kontrolnih zdravstvenih 
pregledov 

Izvedba po naročilu zdravnika MDPŠ 

8. Revizija  ocene tveganja Posodobljena ocena tveganja 
9. Vključevanje zdravnika MDPŠ (Medicine 

dela,prometa, športa) v posodobitev Izjave 
o oceni tveganja 

Posodobljena ocena tveganja s priporočili 
MDPŠ 

10. Izvajanje internih izpopolnjevanj  in 
usposabljanj za potrebe stroke 

Letna kontrola in poročila o napredku 
strokovnih usposabljanj in izpopolnjevanj 

11. Teoretično in praktično usposabljanje vseh 
delavcev v zvezi z zakonom o varnosti 
pred požarom 

Usposobljeni vsi zaposleni – poročilo  

12. Obdobni obnovitveni tečaji za izvajanje 
varnega dela (350 oseb za različna 
področja) 

Spričevala  o usposobljenosti – IO 
sevanje, delo s sterilizatorji in drugimi 
tlačnimi posodami, kemikalijami, za delo v 
cestnem prometu,..... 

13. Usposabljanje za  vodenje ocenjevalnih 
razgovorov  z zaposlenimi 

Udeležba vodstvenih delavcev na 
usposabljanju 

14. Habilitacija mentorjev za delo s študenti 
visokih šol in fakultet 

Usposabljanje mentorjev  na visokih šolah 
in fakultetah 

15. Trening javnega nastopanja Izveden trening 
16. Usposabljanje za timsko delo Izvedeno izobraževanje in trening 
17. Šola sodobnega vodenja z vsebino o 

motiviranju zaposlenih, povečanju 
uspešnosti sodelavcev na osnovi vodenja 
s cilji,… 

Izvedeno izobraževanje 

18. Izobraževanje o obvladovanju stresa Izvedeno izobraževanje 
19. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih Izvedena anketa in izdelana analiza 

ankete 



 

 

Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

20. Projekt uvedbe intraneta Izdelana projektna dokumentacija in idejna 
zasnova ter priprava stalnih vsebin za 
intranetno stran 

21. Izobraževanje o medosebnem 
komuniciranju na delovnem mestu 

Število zaposlenih z izvedenim 
izobraževanjem 

22. Izvedba delavnic za zahtevnejše postopke 
ZN 

Število udeležencev, število izvedenih 
delavnic 

23. Izobraževanje za notranje presojevalce Na novo usposobljena vsaj ena skupina 
notranjih presojevalcev 

24. Izvedba izobraževanja iz tujega jezika  Število zaposlenih z izvedenim jezikovnim 
modulom 

25. Izobraževanje o pisnem in govornem 
sporazumevanje s strankami 

Število zaposlenih z izvedenim 
izobraževanjem 

26. Izobraževanje o reševanju konfliktnih 
situacij 

Število zaposlenih z izvedenim 
izobraževanjem 

 
 
(S7) Prostorski razvoj in opremljenost  
 
Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

1. Nabava oz. izvedba investicij opredeljenih 
v investicijskem načrtu oz. določitev 
prioritet v primeru nepredvidenih poslovnih 
rezultatov 

Realiziran investicijski načrt 

2. Izdelava investicijske in projektne 
dokumentacije novogradnje SBC 

Izdelana investicijska in projektna 
dokumentacija novogradnje SBC 

3.  Sprememba zazidalnega načrta območja 
Glazije 

Spremenjen zazidalni načrt 

4.  Izvajanje aktivnost za racionalno rabo 
energije 

Količinski podatki o porabi energentov 
(voda, elektrika, plin, nafta) 

5. Izdelava investicijske in projektne 
dokumentacije  za: 

- izgradnjo zbirališča odpadkov na 
novi lokaciji 

- napravo za varčevanje z energijo in 
odpadne vode v pralnici 

- hiperbarično komoro in diabetične 
ambulante 

- trigeneracijo s sanacijo 
topl.podpostaj in klinatov 

- energetska sanacija T objekta 
(patologija + pediatrija)   

Izdelana investicijska in projektna 
dokumentacija 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Notranji nadzor 
 
Zap.
št. 

Letni  cilj Kazalci, s katerimi merimo 
uresničevanje zastavljenih ciljev 

1. Notranja revizija varovanje osebnih 
podatkov pacientov v procesih notranje 
logistike 

Izvedena notranja revizija in izdano 
končno revizorjevo poročilo 

2. Notranja revizija internih predpisov, ki 
urejajo področje obveznosti in pravic 
delavcev iz naslova delovnih razmerij 

Izvedena notranja revizija in izdano 
končno revizorjevo poročilo 

3. Notranja revizija popolnosti popisa 
sredstev bolnišnice na dan 31.12.2009 

Izvedena notranja revizija in izdano 
končno revizorjevo poročilo 

4. Spremljanje napredovanja po notranji 
reviziji 2008 o prehranski oskrbi 
spremljevalcev bolnih otrok 

Izvedeno spremljanje napredovanja in 
izdano poročilo o ugotovitvah 

5. Spremljanje napredovanja po notranji 
reviziji 2008 o organiziranosti 
zagotavljanja neprekinjene zdravstvene 
oskrbe v obliki dežurstva in stalne 
pripravljenosti 

Izvedeno spremljanje napredovanja in 
izdano poročilo o ugotovitvah 

6. Spremljanje napredovanja po svetovanju 
2008 stimulativnega nagrajevanja 
delavcev 

Izvedeno spremljanje napredovanja in 
izdano poročilo o ugotovitvah 

7. Snovanje registra poslovnih tveganj na 
operativnem nivoju odločanja 

Izdelan register poslovnih tveganj na 
operativnem nivoju 

8. Enotna navodila za pripravo Izjave o oceni 
notranjega nadzora javnih financ 

Izdelana navodila 

9. Izdelava poslovnika za celovito 
obvladovanje poslovnih tveganj v 
bolnišnici 

Izdelan predlog poslovnika 

10. Izdelava letnega poročila Službe za 
notranjo revizijo za leto 2009 

Izdelano letno poročilo 

11. Redno obdobno poročanje direktorju in 
poslovodstvu 

Izdana obdobna poročila direktorju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.     NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 
 
Načrt delovnega programa 2009 podajamo na osnovi Priloge (Obrazec 1) in tabel v nadaljevanju. 
 
Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2009 
 
Obseg dela v letu 2009 načrtujemo na osnovi Pogodb ZZZS ter predvidenega obsega dela do drugih 
plačnikov, ki ga načrtujemo na osnovi realiziranega obsega dela v letu 2008 in predvidenega načrta 
trženja storitev v letu 2009 izven ZZZS.  
 
Obseg dela do ZZZS načrtujemo na osnovi Pogodbe 2008, ki velja do 1.4.2009 in predloga Pogodbe 
2009, ki velja od 1.4.2009 dalje. Glede na to so vsi predstavljeni letni načrti obsega dela do ZZZS t.i. 
sestavljeni plani na osnovi obeh imenovanih Pogodb ZZZS (prve tri mesece koledarskega leta 2009 
po Pogodbi 2008, nadaljnjih devet mesecev po Pogodbi 2009).   
 
 
Hospitalna dejavnost 
 
Tabela 1: Plan obsega dela hospitalne dejavnosti do ZZZS v letu 2009 

HOSPITALNA DEJAVNOST 
Plan 
2008 

Realizacija 
2008 

Plan 
2009 

Ind. plan 
09/plan 08 

Ind. plan 
09/realiz. 08

Akutna obravnava ( št. SPP primerov) 34.488 35.063 33.628 97,51 95,91
Akutna obravnava (št. uteži) 45.231 47.684 45.864 101,40 96,18
Neakutna obravnava ( št. oskrbnih dni) 11.510 10.954 11.510 100,00 105,08
Doječe matere* do 5. leta 1.756 2.242 6.000 341,69 267,62
Spremljevalci (št. dni) 13 66 13 100,00 19,70

*v okviru programa doječih mater planiramo v letu 2009 program spremstev otrok do vključno 5 let 
 
Akutna bolnišnična obravnava 
 
Pogodba 2009 ob splošnem zmanjševanju finančnih sredstev prinaša spremembe na področju 
planiranja in obsega programa akutne obravnave. Akutna obravnava v Pogodbi 2009 je načrtovana 
na osnovi realizirane povprečne uteži v letu 2008 in obsega števila primerov iz Pogodbe 2008 ter 
sprememb, ki jih prinaša Splošni dogovor 2009. 
 
Spremembe na področju načrtovanja obsega programa akutne obravnave v skladu z Dogovorom 
2009 so za SB Celje naslednje: 

- zmanjšanje celotnega programa akutne obravnave iz naslova skupnih nacionalnih razpisov za 
275 primerov na letnem nivoju (dvajset odstotkov dogovorjenih programov operacij kolka, kile, 
operacij ožilja (krčne žile) in operacij karpalnega kanala), kar je razvidno tudi iz načrtovanega 
obsega prospektivnih primerov (Tabela 2); 

- prenos 90 % vseh operacij sivih mren (okulistika) iz programa akutne obravnave na program 
enodnevnega hospitala (spec. amb.dejavnost), kar predstavlja 900 primerov na letnem nivoju; 

- povečanje števila primerov akutne obravnave iz naslova širitev programa enote možganske 
kapi v obsegu 28 primerov.  

 
Glede na navedena izhodišča je skupni planirani obseg programa akutne obravnave v letu 2009 v 
obsegu 33.628 primerov, kar pomeni, da je v primerjavi z realiziranim obsegom v letu 2008 manjši za 
4,1 %, v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZZS v letu 2008 pa manjši za 2,5 % oz. 860 
primerov. Kljub manjšemu številu planiranih primerov akutne obravnave v letu 2009 kot v letu 2008 pa 
je število načrtovanih uteži akutne obravnave v letu 2009 večje kot v letu 2008. Vzrok je v planiranju 
povprečne uteži v pogodbenem letu 2009 na osnovi realizirane uteži iz leta 2008, ki je bila višja (1,36) 
kot pa planirana po Pogodbi 2008 (1,31). Ker je bil planirani obseg programa akutne obravnave v letu 



 

 

2008 presežen, je zmanjšanje načrtovanih primerov in uteži v letu 2009 ob primerjavi z realizacijo 
2008 večje kot samo ob primerjavi planiranega obsega dela v letu 2008. 
 
Kljub večjemu načrtovanemu številu uteži v pogodbenem letu 2009 kot v letu 2008, ki pomeni večjo 
obveznost bolnišnice do ZZZS, pa SB Celje izgublja finančna sredstva na programu akutne 
obravnave. Vzrok je v nizki vrednosti cene enotne slovenske uteži glede na katero je obstoječi 
pogodbeni program akutne obravnave SB Celje precenjen za 2,1 mio EUR oz. za 3,5 %.  

  

Tabela 2: Struktura ABO (akutna bolnišnična obravnava) po dejavnostih v številu primerov in številu 
uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri  

Plan 2008 Realizirano 2008 Plan 2009 Indeksi 
Dejavnosti 

  
Število 

primerov 
Število 
uteži 

Število 
primerov 

Število 
uteži 

Število 
primer 

Število 
uteži 

plan 09/
real 08 

plan 09/ 
plan 08 

Kirurgija 9.984 14.952,32 9.875 16.080,06 9.795 15.261,59 99,19 98,11

Ortopedija 1.330 3.551,10 1.152 3.328,02 1.182 3.197,08 102,6 88,87

Internistika 6.718 12.465,92 6.852 12.900,63 6.790 12.809,26 99,1 101,07

Infektologija 1.680 1.562,40 1.796 1.702,39 1.680 1.562,40 93,54 100

Nevrologija 1.070 2.760,60 1.109 3.219,69 1.112 3.305,63 100,27 103,92

Ginekologija 7.344 5.451,12 7.825 5.942,00 7.462 5.568,55 95,36 101,61

Pediatrija 2.740 1.972,80 2.880 1.885,94 2.750 1.980,00 95,49 100,36

ORL 1.665 1.315,35 1.655 1.454,10 1.630 1.336,04 98,49 97,9

Okulistika 1.364 709,74 1.321 710,09 634 363,83 47,99 46,48

Maksil. krg 145 104,4 146 94,41 145 94,25 99,32 100

Dermatologija 448 385,28 452 366,36 448 385,28 99,12 100

SKUPAJ 34.488 45.231,03 35.063 47.683,69 33.628 45.864 95,91 97,51
 
Sestavni del načrtovanega obsega programa akutne obravnave je tudi program t.i prospektivnih 
primerov, katerih realizacija na vseh posamičnih programih pogojuje plačilo celotne pogodbene 
vrednosti programa akutne obravnave. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov se v 
letu 2009 glede na leto 2008 zmanjšuje predvsem iz naslova  t.i. nacionalnih razpisov, deloma pa tudi 
zaradi prestrukturiranj nekaterih programov s 1.4.2008.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri 

Naziv programa Plan 2008 Realizacija 
2008 

Plan  
2009 

Ind. plan 09/ 
real 08 

Ind. plan 09/
plan 08 

Operacija sive mrene 1.055 1.011 1.000 98,91 94,79
Operacija nosu in grla 822 824 822 99,76 100,00
PTCA 293 282 281 99,64 95,90
Operacija na ožilju-
arterije in vene 313 261 354 135,63 113,10

Operacija na ožilju - 
krčne žile 258 288 219 76,04 84,88

Koronarografija 596 603 558 92,54 93,62
Angiografija 464 466 464 99,57 100,00
Operacija kile 667 630 567 90,00 85,01
Operacija žolčnih kamnov 467 449 467 104,01 100,00
Endoproteza kolka 359 380 305 80,26 84,96
Endoproteza kolena 178 166 178 107,23 100,00
Ortopedske operacije 
rame 119 109 119 109,17 100,00

Artroskopija 40 266 40 15,04 100,00
Operacija hrbtenice 100 181 100 55,25 100,00
Operacija karpalnega 
kanala 90 125 77 61,6 85,56

Hipertrofija prostate - 
operativno zdravljenje 60 112 60 53,57 100,00

Odstranitev 
osteosintetskega 
materiala 

330 412 330 80,10 100,00

Porod 1.800 2.201 1.809 82,19 100,50
Splav 700 804 700 87,06 100,00
Lažji posegi na zunanjem 
delu ženskega 
rep.sistema 

850 1.706 850 49,82 100,00

Operacija stresne 
inkontinence 80 105 80 76,19 100,00

SKUPAJ 9.641 11.381 9.380 82,42 97,29
 
Neakutna bolnišnična obravnava 
 
Načrtovani obseg neakutne obravnave v letu 2009 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2008. Ker 
program do ZZZS v letu 2008 ni bil v celoti realiziran, je potrebno obseg neakutne obravnave v letu 
2009 v primerjavi z letom 2008 povečati za 5 % oz. za 556 bolniško oskrbnih dni.  
 
Program doječih mater 
 
V zvezi s spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav.zavarovanju od 1.1.2009 dalje je 
omogočeno bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 
let. To spremembo smo vključili v dosedanji program načrtovanega programa doječih mater. Nov 
program se bo v skladu z Dogovorom 2009 pogodbeno  določil na osnovi realizacije v obdobju januar-
marec 2009, v finančnem načrtu 2009 pa ga predvidevamo na osnovi realizacije v prvih dveh mesecih 
leta 2009. Glede na občuten dvig starostne meje za sobivanje ob otroku je načrtovani novi program 
bistveno večji od obstoječega programa doječih mater. Pri tem pa se vidno zmanjšuje program 
spremljevalcev, kjer smo do leta 2009 izven pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja do sedaj 
tržili sobivanje ob otroku (Priloga, Tabela 1). Glede na realizacijo v prvih mesecih letošnjega leta 
načrtujemo samoplačniški program spremljanj v obsegu 540 nemedicinskih oskrbnih dni in ga 
prikazujemo kot program izven ZZZS v okviru programa doječih mater.  
 



 

 

Ambulantna dejavnost 
 
Osnovna zdravstvena dejavnost  
V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti SB Celje izvaja program dispanzerja za žene ter 
fizioterapijo in delovno terapijo.  
 
Načrtovani program dispanzerja za žene v letu 2009 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2008. Glede 
na to, da realizacija v letu 2008 zaradi nedoseganja indeksa glavarine ni bila dosežena v celoti, je 
potrebno v letu 2009 program dispanzerja za žene do ZZZS povečati za 3,7 %.   
 
Kljub preseženi realizaciji v letu 2008 za 8,9 %, ostaja načrtovani program fizioterapije do ZZZS v letu 
2009 na ravni načrtovanega v letu 2008. SB Celje je ZZZS-ju predlagala povečanje programa 
fizioterapije s prestrukturiranjem znotraj specialistično ambulantne dejavnosti, vendar se ZZZS s 
predlogom SB Celje ni strinjal.    
 
Drugo  
 
V okviru postavke drugih dejavnosti prikazujemo realizacijo specialistično ambulantnih točk in 
laboratorijskih točk izven programa ZZZS. Gre za program prodaje zdravstvenih storitev na trgu. 
Program načrtujemo na osnovi realizirane višine v letu 2008 ter ga na področju laboratorijskih storitev 
povečujemo na osnovi predvidenega večjega obsega trženja laboratorija.  
 
Specialistično ambulantna dejavnost 
 
Tabela 4: Plan dela spec. amb.dejavnosti do ZZZS v letu 2009 (brez funcionalne diagnostike) 
Specialistično ambulantna 
dejavnost 

Plan  
2008 

Realizacija 
2008 

Plan  
2009 

Ind.plan 
09/plan 08 

Ind.plan 
09/real.08 

Spec. ambulante- št. obiskov 319.823 308.973 317.479 99,27 102,75
Specialistične ambulante- št. točk 3.175.227 2.948.721 3.216.768 101,31 109,09
Ginekološki dispanzer-št.količnikov 52.549 50.684 52.549 100,00 103,68
Fizioterapija – št. točk 159.800 173.973 159.800 100,00 91,85

 
Glede na Dogovor 2009 nastajajo vsebinske spremembe na programu specialistično ambulantne 
dejavnosti v pogodbenem letu 2009 na segmentu planiranja števila obiskov, ki se glede na realizacijo 
zadnjih treh let na nekaterih področjih zvišujejo, nekje pa znižujejo.   Sicer pa skupni pogodbeni  
obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti v letu 2009 ostaja na ravni načrtovanega v letu 
2008. Skupni obseg načrtovanega programa v letu 2009 je višji kot v letu 2008, saj v tem letu 
program ni bil dosežen v celoti. Sprememba v številu načrtovanih ambulantnih točk in obiskov v letih 
2009 in 2008 nastaja zaradi začasnega prestrukturiranja programov v letu 2008, kar zaradi različnih 
standardov prinaša različne delovne obremenitve in s tem posledično tudi planirane obsege dela. Na 
dejavnostih, kjer naj bi predvidena realizacija v letu 2009 bistveno odstopala od načrtovane po 
Pogodbi ZZZS, smo predlagali prestrukturiranja, ki pa jih ZZZS ni v celoti sprejel. Zato program v 
predloženem finančnem načrtu prikazujemo na osnovi obstoječega predloga Pogodbe 2009 s strani 
ZZZS in še ne vključujemo morebitne spremembe zaradi prestrukturiranj. Glede na to se na nekaterih 
segmentih pojavljajo večja odstopanja, izražena skozi indekse doseganja oz. nedoseganja, za kar 
predvidevamo, da se bo po dokončnem podpisu Pogodbe ZZZS 2009 z vključenim prestrukturiranjem 
zmanjšalo. 
 
Funkcionalna diagnostika  
 
Skupni načrtovani obseg programa funkcionalne diagnostike v letu 2009 ostaja na ravni iz leta 2008. 
Spremembe v načrtovanem obsegu dela na posameznih programih v letu 2009 v  primerjavi z letom 
2008 nastajajo zaradi začasnih prestrukturiranj programov v letu 2008.  



 

 

 
 
Dializna dejavnost  
 
Dializna dejavnost do ZZZS v letu 2009 je načrtovana v skladu z Dogovorom 2009 in jo glede na 
obračunska merila načrtujemo na ravni realizirane v preteklem obdobju, povečanem z indeksov rasti 
števila dializ v letu 2008 v primerjavi z letom 2007. 
 
 
 
7.    FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 
Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2009 je pripravljen na osnovi makroekonomskih izhodišč 
iz poglavja 3 tega gradiva.  Možen finančni okvir prihodkov in s tem tudi odhodkov  pa narekuje 
prihodek s strani ZZZS, ki predstavlja večinski delež vseh prihodkov bolnišnice.   
 
Makroekonomska izhodišča iz točke 3 pomenijo zmanjševanje višine finančnih sredstev, ki se odraža 
skozi novo Pogodbo 2009, ki velja od 01.04.2009 dalje. Pogodba 2009 je za SB Celje dodatno 
neugodna zaradi poleg navedenega splošnega zmanjševanja sredstev iz naslova gospodarske 
recesije še zaradi uveljavitve t.i. enotne slovenske cene pri obračunavanju programa akutne 
obravnave. Po tej metodologiji in izračunih je SB Celje precenjena na programu akutne obravnave in 
iz tega vzroka v obdobju treh let izgublja finančna sredstva v skupni višini 2.110.799 EUR. V 
pogodbenem letu 2009 se tako iz naslova precenjenosti zmanjšuje vrednost programa akutne 
obravnave v višini 1.205.567  EUR, v pogodbenem letu 2010 dodatno k temu še 452.616 EUR ter v 
pogodbenem letu 2011 še dodatno 452.616 EUR.  
 
Glede na zmanjšana sredstva iz naslova precenjenosti in varčevalnih ukrepov vlade ter določil 
Splošnega dogovora 2009 je celotna pogodbena vrednost nove Pogodbe 2009 manjša od Pogodbe 
2008 v višini 4,58 mio EUR na letnem nivoju, kar predstavlja 5,3 % zmanjšanje celotne pogodbene 
vrednosti.  Glede na to, da velja Pogodba 2009 od 1.4.2009 dalje se to znižanje v koledarskem letu 
2009 odrazi v višini 3,43 EUR.  
 
Posebej problematično pa je za SB Celje zniževanje vrednosti programa akutne obravnave v Pogodbi 
2009, kjer iz naslova precenjenosti in zniževanja cen v okviru Dogovora 2009 izgubljamo 4,4 % vseh 
sredstev akutne iz Pogodbe 2008 (1,9% iz naslova precenjenosti, 2,5 % iz zniževanja cen).  
 
Ker predstavljajo prihodki ZZZS glavni vir prihodkov bolnišnice (95 % vseh prihodkov) zmanjšana 
višina prihodkov, ob predpostavki zagotavljanja uravnoteženega poslovanja, narekuje zmanjšan okvir 
možnih stroškov v letu 2009. Zmanjševanje odhodkov je vključeno v posamezne postavke 
predračunske bilance uspeha (Obrazec 2), kar podajamo v nadaljevanju tega gradiva.  
 
 
 
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
Tabela 5: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2009 v primerjavi z realizacijo leta 2008 v EUR 
ELEMENTI BILANCE USPEHA Realizacija 2008 Plan 2009 Indeks P09/R08
I. PRIHODKI SKUPAJ 84.297.088 86.576.220 102,70
II. ODHODKI SKUPAJ 81.690.958 86.576.220 105,98
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 2.606.130 0   
 
Obrazložitve načrta prihodkov in odhodkov v letu 2009 podajamo na osnovi Priloge (Obrazec 2) ter 
dodatnih tabel, ki jih podajamo v nadaljevanju. 



 

 

 
7.1.1. Načrtovani prihodki 
 
Načrtovani celotni prihodki za leto 2009 znašajo 86.576.220 EUR in bodo za 2,7 % višji od doseženih 
v letu 2008. 
 
Tabela 6: Plan prihodkov za leto 2009 
Vrsta prihodka Realizacija

2008 Struktura Plan 
2009 Struktura Indeks  

P09/R08 
PRIHODKI SKUPAJ 84.297.088 100,00 86.576.220 100,00 102,7
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI 84.041.515 99,70 86.400.620 99,80 102,81
   A. PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE    

SLUŽBE 82.752.593 98,17 85.371.720 98,61 103,17

       1) Prihodki iz programa ZZZS 79.805.136 94,67 82.862.620 95,71 103,83
       2) Drugi prihodki iz javne službe  2.947.457 3,50 2.509.100 2,90 85,13
           a) storitve za druge javne zavode in 

gosp.družbe 1.253.167 1,49 1.266.900 1,46 101,10

b) prihodki iz samoplač., konvencij,  
doplačil, nadstandard…. 514.316 0,61 449.700 0,52 87,44

c) refundacije sekundarijata in   
pripravništva 678.379 0,80 345.000 0,40 50,86

            d) ostali prihodki iz opravljanja javne 
službe 501.595 0,60 447.500 0,52 89,22

   B. Prihodki iz prodaje na trgu 1.288.922 1,53 1.028.900 1,19 79,83
II. PPRIHODKI IZ FINANCIRANJA 180.069 0,21 100.000 0,12 55,53
III. IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 75.504 0,09 75.600 0,09 100,13

 
Prihodek s strani ZZZS za leto 2009 je planiran na osnovi Pogodbe 2008, ki velja do 1.4. 2009 in 
predloga Pogodbe 2009, ki velja od 1.4.2009 dalje. Pogodba 2009 je za SB Celje bistveno manj 
ugodna kot Pogodba 2008, saj vključuje obsežno zmanjševanje finančnih sredstev (glej obrazložitve 
zgoraj). Zmanjševanje pogodbenih finančnih sredstev se odraža v predvideni rasti prihodkov s strani 
ZZZS v letu 2009, ki gre na račun povečanja mase plač v letu 2009 zaradi uveljavitve novega 
plačnega sistema  v celoti (v letu 2008 se je odrazil le delno - za osem mesecev). Širitev prihodka iz 
naslova novih programov je minimalna v višini 114.363 EUR iz naslova širjenja programa enote 
možganske kapi. Poleg prihodkov iz načrtovanega pogodbenega obsega dela vključuje prihodek s 
strani ZZZS še pokritje stroška specializacij.     
 
Drugi prihodki iz javne službe se v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšujejo za slabih 15 % 
predvsem zaradi nižjih refundacij sekundarija in pripravništva, ki so posledica sprememb v 
izobraževalnem procesu zdravnikov, ki po noveli uvedbe Zakona o zdravniški službi ukinja dosedanji 
dvoletni sekundarjat in ga nadomešča s šestmesečnim pripravništvom. Negativne rasti glede na leto 
2008 predvidevamo tudi na segmentu drugih prihodkov iz opravljanja javne službe zaradi nekaterih 
izjemnih, enkratnih prihodkov v letu 2008 v okviru navedene vrste prihodkov.  Pozitivno rast  
predvidevamo na segmentu trženja laboratorijskih storitev, ki so zajete v postavki storitev za druge 
javne zavode in gospodarske družbe. 
 
Prihodki iz prodaje na trgu v glavnini vključujejo trženje nezdravstvenih storitev na področju 
gostinskih storitev, pranja perila in  trženja ogrevanja. Ti prihodki se v letu 2009 zmanjšujejo zaradi 
ukinitve pranja perila za bolnišnico Jesenice, pozitivno rast pa predvidevamo na segmentu trženja 
gostinskih storitev.   
 
Prihodki iz financiranja vključujejo prihodke iz vezav prostih finančnih sredstev pri zakladnici in se 
v letu 2009 zmanjšujejo zaradi zniževanja obrestnih mer. 



 

 

7.1.2. Načrtovani odhodki 
 
Celotni načrtovani odhodki za leto 2009 znašajo 86.576.220   EUR in bodo za 5,98 % višji od 
doseženih v letu 2008.  
 
 
 Tabela 7 : Ključne vrste stroškov  

Realizacija 2008 Plan 2009 Elementi bilance uspeha 
  EUR % EUR % 

Indeks 
P09/R08

ODHODKI SKUPAJ 81.690.958 100,00 86.576.220 100,00 105,98
VSI STROŠKI DELA 47.168.217 57,74 51.662.670 59,67 109,53
ZDRAVSTVENI MATERIAL 17.774.041 21,76 17.761.500 20,52 99,93
ŽIVILA 1.212.878 1,48 1.230.000 1,42 101,41
VZDRŽEVANJE 2.015.984 2,47 2.000.000 2,31 99,21
LABORATORIJSKE STOR. ZUNANJIH 2.805.034 3,43 2.700.000 3,12 96,26
ENERGIJA, VODA 2.458.205 3,01 2.381.900 2,75 96,90
AMORTIZACIJA 3.335.397 4,08 4.644.190 5,36 139,24
VSI DRUGI ODHODKI 4.921.203 6,02 4.195.960 4,85 85,26

 
 
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  
 
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 31.443.770  
EUR in bodo za 1,56 % nižji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke 
zavoda znaša 36,32 %. 
 
V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški 
zdravstvenega materiala, ki jih v letu 2009 načrtujemo v višini 20,52 % celotnih odhodkov. Stroški 
zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2009 in jih 
znižujemo v skladu z Dogovorom 2009. Glede nato je skupna načrtovana višina stroškov 
zdravstvenega materiala na ravni realiziranih iz leta 2008. 
 
Stroški laboratorijskih storitev iz Tabele 7 predstavljajo stroške laboratorijskih storitev, ki jih naša 
bolnišnica naroča pri zunanjih izvajalcih (Zavodi za zdravstveno varstvo, Klinični center Ljubljana, 
Klinični center Maribor, Onkološki inštitut…). Ti stroški v celotni strukturi planiranih odhodkov v letu 
2009 zavzemajo 3,12 % in so načrtovani glede na realizacijo v letu 2008 ter se  znižujejo glede na 
varčevalne ukrepe v skladu z Dogovorom 2009. Z Dogovorom 2009 SB Celje izgublja pokritje 
stroškov dragih laboratorijskih preiskav v višini 235.000 EUR, kar smo upoštevali pri planiranju višine 
tega  stroška v letu 2009.  
 
Stroške vzdrževanja v letu 2009 načrtujemo na ravni realiziranih iz leta 2008. V primeru poslabšanja 
finančnih rezultatov v letu 2009 se bo plan teh stroškov, ki jih prikazujemo v Prilogi 5, ustrezno 
prilagodil glede na finančne zmožnosti in prioritete. 
 
Planirane stroške živil v letu 2009 glede na leto 2008 dvigujemo za 1,4 % zaradi predvidenega 
večjega trženja gostinskih storitev.  
 
Stroške energije planiramo glede na predvideno količinsko porabo v letu 2009 in gibanje cen. 

 
 
 
 
 



 

 

Načrtovani stroški dela 
 
Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 50.244.500  EUR in bodo 
za 10%  višji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 58 
%. Stroški dela v letu 2009 so planirani v skladu s planom zaposlenosti in smernicami 
makroekonomskih izhodišč. Dvig stroškov dela za 10 % v letu 2009 v primerjavi z letom 2008  
narekuje uveljavitev novega plačnega sistema v celotnem koledarskem letu 2009 (v letu 2008 je 
realiziran dvig plač od 1.5.2008 dalje oz. 1.8.2008 dalje). 

 
V tabeli 7 (ključne vrste stroškov) pod postavko »vsi stroški dela« poleg bilančnih podatkov (464) 
vključujemo še stroške izobraževanja ter storitve zunanjih sodelavcev preko podjemnih pogdob in 
drugih oblik dela (s.p., d.o.o.). Glede na to, da slednje vrste odhodkov  v letu 2009 ne dvigujemo, 
ampak večinoma ostajajo na ravni realiziranih iz leta 2008, je skupen dvig vseh stroškov dela v letu 
2009 manjši od dviga mase plač in nanj vezanih pravic po kolektivni pogodbi (prevozi, malice..) 
 
 
Načrtovani stroški amortizacije 
 
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 4.644.190 EUR; 

- del amortizacije, ki se združuje  po ZIJZ znaša 928.838 EUR, 
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 4.644.190 EUR,  
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 0  

EUR in  
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva bo 

znašal predvidoma 309.500 EUR. 
 
 
7.1.3. Načrtovan poslovni izid 
 
V letu 2009 načrtujemo uravnotežen poslovni izid.  Glede na načrtovano znižano raven prihodkov v 
letu 2009 v skladu z zniževanji zaradi ukrepov vlade in Dogovora 2009  načrtujemo tudi skupno višino 
odhodkov. Leto 2009 je leto, v katerem po nekajletnem obdobju širitev programov in s tem 
povečevanja obsega prihodkov v SB Celje, le-tega  ni več, temveč je situacija ravno obratna.  Iz 
analize planiranih odhodkov v letu 2009 je glede na to  razvidno, da praktično vse skupine stroškov, 
razen stroškov dela ostajajo na ravni realiziranih iz leta 2008 ali pa se znižujejo. Glede na to bo 
potrebno v letu 2009 intenzivno  iskati notranje rezerve  in izvajati racionalizacijske ukrepe na vseh 
segmentih poslovanja. Slednje vključujemo v okvir letnih ciljev 2009 v 4. poglavju tega gradiva.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI 
 
Prihodke razmejujemo na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu v 
skladu z zakonodajo in navodili Ministrstva za zdravje.  
 
Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 
uporabljamo sodilo. Pri tem je sodilo razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju 
dejavnosti javne službe, in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Finančni prihodki, 
drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki ter finančni odhodki, drugi odhodki in 
prevrednotovalni poslovni odhodki so v celoti izkazani med prihodki in odhodki iz opravljanja javne 
službe. 
 
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so v preteklosti  nastali in so v letu 2009 planirani predvsem za 
opravljanje naslednje tržne dejavnosti (storitev):  

- prodaja jedil in pijač v jedilnici bolnišnice, v kavarnici bolnišnice, v baru SBC, catering; 
- pranje perila; 
- ogrevanje.  

 
V poslovnem letu 2009 so tržni prihodki planirani v manjšem obsegu kot v letu 2008, kar je posledica 
zmanjšanja pranja perila za trg (bolnišnica Jesenice). Predvidena pa je rast trženja gostinskih storitev.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
Plan 2008 Real. 2008 Plan 2009   

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
  javna služba trg javna služba trg javna služba trg 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 73.778.220 1.259.190 82.797.701 1.243.814 85.371.720 1.028.900 
     PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 73.693.830 1.246.650 82.705.689 1.242.432 85.280.020 1.026.600 
     POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 0 0 0 0 
     ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 0 0 0 0 
     PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  84.390 12.540 92.012 1.382 91.700 2.300 
B) FINANČNI PRIHODKI 84.640 0 180.069 0 100.000 0 
C) DRUGI PRIHODKI 34.830 0 39.165 0 39.200 0 
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 17.110 0 36.339 0 36.400 0 
     PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 0 0 0 0 
     DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 17.110 0 36.339 0 36.400 0 
D) CELOTNI PRIHODKI 73.914.800 1.259.190 83.053.274 1.243.814 85.547.320 1.028.900 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 28.623.030 488.390 31.469.736 472.749 31.069.800 373.970 
     NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  0 0 0 0 0 0 
     STROŠKI MATERIALA 21.467.280 366.290 23.369.672 351.067 23.246.590 279.810 
     STROŠKI STORITEV 7.155.750 122.100 8.100.064 121.682 7.823.210 94.160 
F) STROŠKI DELA 41.289.710 704.500 44.974.337 675.619 49.646.930 597.570 
     PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 30.960.350 528.260 33.998.497 510.737 38.448.720 462.780 
     PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 5.712.190 97.460 6.202.809 93.181 6.209.160 74.740 
     DRUGI STROŠKI DELA 4.617.170 78.780 4.773.031 71.701 4.989.050 60.050 
G) AMORTIZACIJA 3.737.670 63.770 3.286.033 49.364 4.588.960 55.230 
H) REZERVACIJE 0 0 0 0 0 0 
I) DAVEK OD DOBIČKA 0 0 488.716 7.342 0 0 
J) OSTALI DRUGI STROŠKI 148.390 2.530 174.100 2.615 176.630 2.130 
K) FINANČNI ODHODKI  10.000 0 18.035 0 500 0 
L) IZREDNI ODHODKI 16.000 0 7.673 0 8.500 0 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 90.000 0 64.639 0 56.000 0 
     ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 0 0 0 0 
     OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 90.000 0 64.639 0 56.000 0 
N) CELOTNI ODHODKI 73.914.800 1.259.190 80.483.269 1.207.689 85.547.320 1.028.900 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 2.570.005 36.125 0 0 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0 0 0 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja        



7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
 
Zaradi spremljanja gibanj javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabnik  enotnega 
kontnega načrta ugotavljamo in razčlenjujejo prihodke in odhodke tudi na način, da upoštevamo 
računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo.  
 
Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na tržno 
dejavnost, uporabljamo sodilo. Sodilo je razmerje med prihodki poslovanja, doseženimi pri opravljanju 
dejavnosti javne službe in doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.   
 
Razlika med prihodki in odhodki ugotovljenimi  v izkazu prihodkov in odhodkov in med prihodki in 
odhodki ugotovljenimi  v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je posledica zamika 
poslovnih dogodkov knjiženih po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka 
za te poslovne dogodke.  
 
V letu 2008 je bilo to še posebej izrazito, saj je imela bolnišnica do ZZZS na dan 31.12.2008 izkazano 
terjatev v višini 4,6 mio EUR, za katero je denarni tok sledil v letu 2009. Za leto 2009 pa planiramo  v 
celoti tekoče poravnavanje obveznosti s strani ZZZS-ja, kar pomeni, da terjatev do ZZZS konec leta 
ne bo predstavljala večje postavke in je celotni denarni tok predviden v letu 2009.  
 
V vrednostih je izrazit porast plana 2009 v primerjavi z realizacijo 2008 na segmentu plač in drugih 
izdatkov zaposlenim. Porast je posledica dejstva uveljavitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 
V denarnem toku se je porast plač v letu 2008 odražal samo v štirih zadnjih mesecih, v letu 2009 pa v 
vseh dvanajstih mesecih. Za delovno uspešnost za obdobje avgust – december  leta 2008 je bil 
denarni tok v mesecu januarju 2009, saj smo jo izplačali v enkratnem znesku; tudi to se odraža v 
načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.   
 
Pri izdatkih za blago in storitve so v načrtu odhodkov po načelu denarnega toka za leto2009 
upoštevane racionalizacije, ki izhajajo iz izkaza prihodkov in odhodkov, upoštevana pa so do 
določene mere tudi plačila računov pred zapadlostjo (ob izrabljanju scontov) že v letu 2008 (valuta je 
bila v letu 2009).  
 
Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije planirane v 
investicijskem načrtu leta 2009. Največji delež v letu 2009 zajema postavka nakup opreme, kjer je 
zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema, ter vsa programska oprema. 
 
Zmanjšanj denarni tok prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu je posledica manjših 
planiranih prihodkov na področju pralnice v letu 2009.  
  
Za Splošno bolnišnico Celje je za  poslovno leto 2009 je po načelu denarnega toka planiran minimalni  
presežek odhodkov nad prihodki v višini 78.470 EUR. Bolnišnica bo to razliko pokrila iz denarnih 
sredstev, ki jih ima na računih po stanju na dan 31.12.2008.  S tem plačilna sposobnost bolnišnice ne 
bo ogrožena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
ZNESEK  

NAZIV KONTA 
 Plan 2008 Real. 2008 Plan 2009 

Indeks 
plan 09/ 
real 08 

Indeks 
plan 09/ 
plan 08 

1 2 3 4 5 =4/3 6 =4/2 
I. SKUPAJ PRIHODKI 75.719.119 81.070.158 91.101.800 112,37 120,32 
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 74.376.119 79.696.826 89.976.800 112,90 120,98 
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 67.049.079 71.226.757 80.902.200 113,58 120,66 
     a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 63.890 56.079 56.000 99,86 87,65 
     Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  63.890 56.079 56.000 99,86 87,65 
     Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  0 0 0 0 0 
     b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  101.380 96.186 106.000 110,20 104,56 
     Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 101.380 96.186 106.000 110,20 104,56 
     Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0 0 0 0 0 
     c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 65.716.809 71.046.320 80.709.700 113,60 122,81 
     Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 62.168.102 66.358.333 75.773.200 114,19 121,88 
     Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 3.548.707 4.687.987 4.936.500 105,30 139,11 
     d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 28.172 30.500 108,26 0 
     Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0 28.172 30.500 108,26 0 
     Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0 0 0 0 0 
     Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0 0 0 0 0 
     Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0 0 0 0 0 
     e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 0 0 0 0 0 
     f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU  1.167.000 0 0 0 0 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 7.327.040 8.470.069 9.074.600 107,14 123,85 
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 1.318.990 1.468.532 1.470.000 100,10 111,45 
Prejete obresti 72.000 167.953 95.000 56,56 131,94 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 0 0 0 0 0 

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 5.879.050 6.476.518 7.294.800 112,63 124,08 
Kapitalski prihodki 7.000 7.767 4.800 61,80 68,57 
Prejete donacije iz domačih virov 50.000 349.299 210.000 60,12 420,00 
Prejete donacije iz tujine 0 0 0 0 0 
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0 0 0 0 
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 0 0 0 0 
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0 0 0 0 
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 1.343.000 1.373.332 1.125.000 81,92 83,77 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 1.250.000 1.278.803 1.030.000 80,54 82,40 
Prejete obresti 0 0 0 0 0 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 93.000 94.529 95.000 100,50 102,15 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 0 0 0 0 0 

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe  0 0 0 0 0 

    

    

    



 

 

ZNESEK  
NAZIV KONTA 

 Plan 2008 Real. 2008 Plan 2009 
Indeks 
plan 09/ 
real 08 

Indeks 
plan 09/ 
plan 08 

1 2 3 4 5 =4/3 6 =4/2 
II. SKUPAJ ODHODKI  77.722.806 79.815.257 91.180.270 114,24 117,31 
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 76.548.954 78.683.836 90.189.020 114,62 117,82 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 34.538.569 36.892.740 43.328.350 117,44 125,45 
Plače in dodatki 29.819.094 31.002.854 33.260.820 107,28 111,54 
Regres za letni dopust 1.073.043 1.092.822 1.137.490 104,09 106,01 
Povračila in nadomestila 2.712.978 2.841.185 3.014.230 106,09 111,10 
Sredstva za delovno uspešnost 457.177 536.987 563.410 104,92 123,24 
Sredstva za nadurno delo 248.901 1.185.126 5.162.050 435,57 2.073,94 
Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0 0 0 
Drugi izdatki zaposlenim 227.376 233.766 190.350 81,43 83,72 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.511.450 5.815.884 6.915.810 118,91 125,48 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.703.238 2.869.110 3.439.200 119,87 127,23 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.157.724 2.289.906 2.746.170 119,93 127,27 
Prispevek za zaposlovanje 18.242 19.403 23.260 119,88 127,51 
Prispevek za starševsko varstvo 30.413 32.283 38.680 119,82 127,18 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 601.833 605.182 668.500 110,46 111,08 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 28.731.564 32.573.521 32.003.470 98,25 111,39 
Pisarniški in splošni material in storitve  3.849.318 4.673.384 4.193.220 89,73 108,93 
Posebni material in storitve 19.186.002 20.743.147 20.591.830 99,27 107,33 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.311.482 2.676.739 2.566.890 95,90 111,05 
Prevozni stroški in storitve 70.357 86.695 78.260 90,27 111,23 
Izdatki za službena potovanja 48.260 31.365 29.080 92,71 60,26 
Tekoče vzdrževanje 1.090.387 1.377.942 1.689.640 122,62 154,96 
Poslovne najemnine in zakupnine  442.449 479.817 519.870 108,35 117,50 
Kazni in odškodnine 5.899 5.121 1.980 38,66 33,57 
Davek na izplačane plače 712.085 765.692 0 0 0 
Drugi operativni odhodki 1.015.325 1.733.619 2.332.700 134,56 229,75 
D. Plačila domačih obresti 10.000 0 0 0 0 
E. Plačila tujih obresti 0 0 0 0 0 
F. Subvencije 0 0 0 0 0 
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 16.000 33.798 36.300 107,40 226,88 
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 0 0 
I. Drugi tekoči domači transferji 0 0 0 0 0 
J. Investicijski odhodki 7.741.371 3.367.893 7.905.090 234,72 102,11 
Nakup zgradb in prostorov 0 41.815 0 0 0 
Nakup prevoznih sredstev 0 0 30.00   
Nakup opreme 4.801.771 1.866.768 6.661.090 356,82 138,72 
Nakup drugih osnovnih sredstev 250.000 359.003 160.000 44,57 64,00 
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 1.375.000 510.778 635.000 124,32 46,18 
Investicijsko vzdrževanje in obnove 459.600 289.887 244.000 84,17 53,09 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 0 0 0 
Nakup nematerialnega premoženja 580.000 145.027 0 0 0 
Študije o izvedljivosti proj., proj. dokum., nadzor, investicijski inženiring 275.000 154.615 175.000 113,18 63,64 
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 0 0 0 
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU 1.173.852 1.131.421 991.250 87,61 84,44 
A.Plače in drugi izdatki zapos.iz naslova prod. blaga in stor.na trgu 589.448 554.215 522.190 94,22 88,59 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 94.060 87.368 83.350 95,40 88,61 
C. Izdatki za blago in stor. iz naslova prodaje blaga in stor. na trgu 490.344 489.838 385.710 78,74 78,66 
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 1.254.901 0   
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 2.003.687 0 78.470   



 

 

8.     PLAN KADROV 
 
Načrtovano število delavcev v letu 2009 podajamo v prilogi (Obrazec 3). Pri tem izhajamo iz 
makroekonomskih usmeritev in kadrovskih potreb, ki izhajajo iz izvajanja načrtovanih programov 
obsega dela. Glede na to, da širitev programov obsega dela v letu 2009 ni, izhajamo pri načrtovanju 
kadrov iz obstoječih programov obsega dela in stanjem zaposlenosti v letu 2008 ter 
makroekonomskimi smernicami (poglavje 3) za leto 2009, ki predvidevajo zmanjševanje števila 
zaposlenih. 
 
 
8.1.     ZAPOSLENOST 
 
Področje zaposlenosti je področje, kjer se nenehno   srečujemo  z novimi izzivi, ki jih skušamo 
obvladovati z razpoložljivimi sredstvi.  Vzdrževanje, doseganje in razvijanje stroke zahteva pri kadrih,  
na vseh  področjih delovanja,   nenehno učenje in uvajanje novosti. Stremimo po višjem standardu za 
paciente, kar pomeni več naporov zaposlenih za dosego teh ciljev. Podaljšuje se delovna doba 
zaposlenih, vedno več je delavcev s krajšim delovnim časom, invalidskimi ocenami, kar vse vpliva na 
večje zahteve pri sestavljanju kompetentnih ekip za izvajanje 24-urne zdravstvene in tudi 
nezdravstvene oskrbe. Krajšanje hospitalizacij zahteva več različnih storitev na časovno enoto in 
vključenost večjega števila raznolikih izvajalcev - tudi izven bolniškega oddelka – za  izvajanje 
diagnostičnih storitev in storitev nemedicinske oskrbe.  
 
Naraščanje števila in nenehno gibanje  učečih se kadrov, ki najbolj vlivajo na povečanje zaposlenih v 
zadnjih letih, sproža na eni strani zadovoljstvo, da nam je zaupano izobraževanje, po drugi strani pa 
ob enakem številu oz. zmanjševanju strokovnjakov in širjenju programov,  predstavlja problem 
zagotavljanja kvalitetnih storitev in doseganje planov bodisi do ZZZS kot tudi do opravljenih 
programov, ki jih morajo v časovno določenih rokih opraviti učeči se kadri. 
 
V letu 2009 neznanko predstavlja priliv zdravnikov specializantov, ki se bodo zaposlili v naši bolnišnici 
po noveli Zakona o zdravniški službi, program pa bodo opravljali izven nje. Bolnišnica ima pooblastilo 
za več kot 90 specializantskih mest, a le za določene vsebine v okviru  specializacij. Nedefinirano je 
tudi zaposlovanje (financiranje) zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu v času »čakanja« na 
želeno specializacijo.    
 
V okviru visokošolskih zavodov potekajo aktivnosti za habilitacije mentorjev, ki bodo nadzorovali in 
izvajali potek klinične prakse študentov. Uradnih podatkov o napotitvah in finančnih virih, ki bodo to 
izvajanje omogočili, še nimamo. Zavedamo se, da učenje in delo zahtevata kader in čas – ne enega 
in ne drugega  še ne moremo definirati – premalo je znanih uradnih podatkov, ki bi morali biti rezultat 
dogovorov med ministrstvom za visoko šolstvo in ministrstvom za zdravje. 
 
Prizadevamo si racionalno organizirati delo - kombiniramo redno delo, stalno pripravljenost in 
dežurstva. Pri tem naletimo tudi na omejitve – pravice iz naslova starševskega varstva, varstva 
starejših delavcev, nedefiniranih dežurnih mest . Plačna reforma pa je prinesla povečanje števila dni 
letnega dopusta, ker je le ta vezan na zahtevnost delovnih mest. Pomanjkanje kadrov določenih 
specialnosti pomeni večjo obremenjenost že zaposlenih in zaposlovanje pogodbenih sodelavcev. 
 
 
8.2. OSTALE OBLIKE DELA 
 
V kolikor bo v letošnjem letu že opazen priliv zdravnikov specialistov, ki bodo zaključili specializacije 
po javnih razpisih, bomo zmanjšali pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev. Občasna 
študentska dela  bomo zmanjšali oz. zadržali na nivoju leta 2008. Prizadevali si bomo pridobiti 
določene kadre ob sofinanciranju Zavoda za zaposlovanje. 
 



 

 

 
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 
 
SB Celje bo ob upoštevanju potreb dela, finančnega plana in pravic delavcev do izobraževanja, 
spodbujala in omogočala izobraževanje zaposlenih. V študijskem letu 2008/2009 je SB Celje odobrila 
podiplomski študij 11 zaposlenim in 2 na FZV v MB. V letu 2009 predvidevamo, da bo 19 zaposlenih 
zaključilo podiplomski študij, 9 zaposlenih FZV v MB in 7 zaposlenih ostala izobraževanja ob delu. 
 
Pri strokovnih izpopolnjevanjih bodo na predstavitvah bolnišnice in njene dejavnosti imele prednost 
aktivne udeležbe na različnih kongresih, simpozijih, seminarjih, tečajih in srečanjih. S strokovnjaki iz 
naše bolnišnice, vabljenimi zunanjimi predavatelji, bodo organizirana interna strokovna 
izpopolnjevanja in tako bomo ob nižjih stroških omogočili kakovostno izobraževanje večjemu številu 
delavcev. 
 
V SB Celje so v preteklih letih zaživeli programi izobraževanja za študente, sekundarije, specializante 
in mlade specialiste na področju obravnav urgentnega bolnika, na področju interne intenzivne 
medicine in na področju TPO, kjer se izobražujejo tudi medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Že v 
pomladnih mesecih pa se bo začela Šola urgentne medicine s področja konzervativnih strok. Prav 
tako bodo z notranjimi izvajalci potekale delavnice za zahtevnejše postopke v Zdravstveni negi. 
 
Zaradi spremenjene izobrazbene strukture v letu 2008, ki jo je prinesla uvedba novega plačnega 
sistema predvidevamo, povečanje števila ur strokovnih izpopolnjevanj. 
 
Na Zavodu za zaposlovanje bo SB Celje kandidirala za  sofinanciranje usposabljanja za večjo 
zaposljivost 2009 - 2010. 
 
V  teku je 5 specializacij zdravnikov, ki jih financira SB Celje. V SB Celje poteka cca 60  specializacij, 
financiranih s strani ZZZS, SB Celje pa ima pooblastila Ministrstva za zdravje za več kot 90 
specializantskih mest. Število specializacij SB Celje v letu 2009 bo odvisno od števila napotitev 
specializantov na  usposabljanje. Pri tem prihaja do spremembe izvajanja specializacij v praksi, ko se 
z uveljavitvijo novele Zakona o zdravniški službi specializanti zaposlujejo za ves čas specializacije pri 
istem delodajalcu, ne glede na program kroženja. 
 
V letu 2009 bomo ob sofinanciranju ZZZS zaposlovali zdravstvene delavce in sodelavce za 
opravljanje pripravništva, ob prostih delovnih mestih pripravnikov pa v skladu s potrebami tudi ostale 
profile delavcev. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.     PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009  
  
 

9.1. PLAN INVESTICIJ 
 

 
Plan investicij z opredeljenimi viri podajamo v Prilogi tega dokumenta (Obrazec 4), podrobnejši načrt 
nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v tabelah v nadaljevanju. 
 
Skupna vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2009 je v višini 12.246.313 EUR. Načrtovani 
viri sredstev so sredstva Ministrstva za zdravje v višini 4.585.222 EUR, donacijska sredstva v višini 
695.000 EUR, ostali viri so lastna sredstva SB Celje iz naslova presežka rezultata v letu 2008 ter 
amortizacijskih sredstev.  
 
Investicijska dejavnost v letu 2009 je usmerjena v: 

- posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in iztrošene medicinske opreme, kar se 
je začelo že v letu 2008 in bilo načrtovano za obdobje 2008-2009; 

- zaključek obsežnega sklopa petih investicij, pričetih že v letu 2007 in večinoma dokončanih v 
letu 2008; 

- izdelavo investicijske projektne dokumentacije za nadomestno novogradnjo.   
 
V skladu z investicijsko politiko bo v  primeru nepredvidenih dogodkov v letu 2009 SB Celje temu 
ustrezno prilagodila prioritete in predviden načrt vlaganj. 
 
Vlaganja v medicinsko opremo 
 
SB Celje načrtuje v letu 2009 investicije v medicinsko opremo v skupni vrednosti 4.683.864 EUR 
(Priloga, Obrazec 4). V tabeli 10 prikazujemo podroben načrt investicij v medicinsko opremo, kjer pa 
prikazujemo samo postavke v vrednosti nad 10.000 EUR, nekaterih načrtovanih manjših postavk na 
navajamo.  
 
Iz tabele 10 je razvidno, da je bil večinski del vlaganj v medicinsko opremo načrtovan že v letu 2008. 
Gre za zamenjavo iztrošene in tehnološko zastarele medicinske opreme slikovne diagnostike ( CT 
aparat, RTG aparate, UZ aparate) medicinsko opremo za intenzivne terapije, iztrošene operacijske 
mize. Zaradi dolgotrajnih postopkov se njihova dokončna nabava prestavlja v leto 2009. Pri tem se na 
določenih postavkah spreminjajo načrtovane vrednosti v skladu z izborom v okviru javnih razpisov, ki 
so v zaključni fazi.  
 
V okviru prioritetnih nabav oddelkov načrtujemo nabavo medicinske opreme, ki je večinoma potrebna 
za nemoteno delovanje procesov zdravljenja in pomeni zamenjavo dotrajanih aparatur. Določene 
aparature pa so načrtovane v skladu z uresničevanjem strateško razvojnih načrtov oddelkov in služb 
bolnišnice (aparat za venske preiskave, aparat za op.ven z laserjem, naprava za laparoskopske 
posege, nevrokirurška oprema, oprema za povečanje obsega intenzivnih sob nevrologije).  
 
Kot vir za vlaganja v medicinsko opremo so večinoma predvidena lastna sredstva SB Celje, za nakup 
CT aparata ter ultrazvočnih aparatur pa so deloma predvidena tudi zbrana donacijska sredstva.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 10: Načrt investicij v medicinsko opremo v letu 2009 

VRSTA INVESTICIJE Oddelek Plan 2009 
MEDICINSKA OPREMA SKUPAJ   4.207.289
1. MEDICINSKA OPREMA IZ PLANA 2008   3.040.582
CT  aparat Radiološki odd. 1.050.000
RTG aparat za gastroenterološke in urološke preiskave Radiološki odd. 500.000
Monitoring OIIM Odd. interne intenzivne medicine 250.000
Centralni nadzorni sistem za COB, EIT Centralni op.blok, Enota int.med. 350.000
Postelje za intenzivno terapijo (10 kom) OIIM, EIT 290.342
RTG aparat za skeletno diagnostiko Radiološki odd. 250.000
UZ aparat za potrebe urološkega oddelka z rtg Urologija, RTG 170.000
UZ aparat za potrebe oddelka za žilno kirurgijo in 
nevrologijo Žilna krg., Nevrolog. 70.000
Operacijska miza (1 kom)  Odd. za sk.potr.krg. 40.000
UZ aparat za potrebe oddelka za ort. in fizioterapija (1kom) Ortopedija, Fiziterapija 24.000
Porodna postelja (1 kom)  Gin.por.odd. 20.000
Cell saver (1kom)  Odd. za sk.potr.krg. 14.400
Prenosni aparat za odvzem krvi (3 kom) Transfuzija 11.840
2. PRIORITETNE NABAVE ODDDELKOV   1.166.707
Pralna linija sterilizacije Odd. za sk.potr.krg.-steriliz. 170.000
Endoskopski ultrazvočni aparat Odd.za bol.preb. 130.000
UZ za nefrologijo Odd.za ledv.bol 80.000
Anestezijski aparati  (2 kom) Odd.za anesteziolog. 80.000
Oprema za povečanje obsega int.sob. Nevrološki odd. 80.000
Naprava za laparaskopske posege Urološki oddelek 76.928
Nevrokirurška oprema Travmatologija 60.000
Dializni aparati (2 kom) Odd.za bol. ledvic 50.000
Aparat  za OP ven z laserjem  Odd.za žilno krg. 35.000

Prenosni analizator krvi  Ginekologija, Intenziva, KPP+IPP, 
prebujevalnica 35.000

Ekstenzijska miza - plošča Travmatologija 32.000
Ligasure aparat  Odd. Za visceralno krg. 31.000
Vrtalni stroj z drugo opremo za ambulanto  Maksiolfac.krg. 30.000
Oprema za potrebe COB Odd. Za sk.potr.krg. 30.800
Aparat za venske preiskave   Odd. Za angiologijo 28.000
Aparat za urodinamiko Urološki oddelek 28.320
Pnevmatske pištole Skupne službe krg. 26.000
Računalniški perimeter (za merjenje vidnega polja) Okulistika 25.000
Hladilnik za hranjenje eritrocitov, 2 kom  Transfuziološki oddelek 24.000
Monitorji za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij ( 6 
kom)  

Travmatološki odd., 4kom, 
Ginekološko porodniški odd., 2 kom 20.491

UZ aparat za OIIM  Oddelek interne intenzivne medicine 18.370
Sinoptofor (2 kom)   Očesni oddelek 19.900
Mikroskop Odd. za patamorfologijo in citologijo 17.999
Posodobitev HP-UZ  Urgentni center 15.000
Mikroskop Odd. za patamorfologijo in citologijo 12.400
Grelni predalniki  (5 kom)  Odd.za anesteziologijo 10.500
Drobna medicinska oprema (instrumentarij)   100.000
 
 



 

 

Vlaganja v drugo (nemedicinsko) opremo 
 
SB Celje v letu načrtuje vlaganja v drugo (nemedicinsko) opremo v skupni vrednosti 1.987.227 EUR 
(Priloga, Obrazec 4), v Tabeli 11 pa prikazujemo samo načrtovane postavke v vrednosti nad 10.000 
EUR.  
 
Iz tabele 11 je razvidno, da zavzema največji delež v okviru nabav druge nemedicinske opreme 
nabava medicinske opreme za dokončanje investicij, večinoma financiranih s strani Ministrstva za 
zdravje. Od obsežnega sklopa petih investicij, katerih osrednja investicijska aktivnost je potekala v 
letu 2008, še ni bila realizirana nabava opreme za lekarno in oddelek za medicinsko rehabilitacijo v 
skupni vrednosti 744.000 EUR. Razpis za nabavo te opreme je v teku, še vedno pa ni zaključen tudi 
razpis za opremo za novoizgrajeni oddelek 4. nadstropja v skupni vrednosti 186.000 EUR, kjer je 
predvideno delno financiranje tudi iz lastnih sredstev SB Celje (novoizgrajeni oddelek je bil sicer že 
predan v uporabo s staro opremo v začetku leta 2008).  
 
V okviru načrta opreme za zdravstveno nego predstavlja večjo postavko nabava tridesetih bolniških 
postelj v vrednosti 87.048 EUR, ki so že bile  predmet investicijskega načrta  2008, vendar se njihova 
realizacija prestavlja v začetek leta 2009. V okviru druge infrastrukturne opreme načrtujemo večinoma 
opremo za nemoteno delovanje infrastrukturnih sistemov bolnišnice. V primeru nepričakovanih 
dogodkov in okvar bo na področju vlaganj v infrastrukturno opremo prišlo so spremembe prioritet s 
ciljem nemotenega delovanja bolnišnice.  
 
Financiranje investicij v skupno infrastrukturno opremo in opremo za zdravstveno nego je predvideno 
iz lastnih sredstev SB Celje.  
 
Tabela 11: Načrt investicij v drugo (nemedicinsko opremo) 2009 

VRSTA INVESTICIJE PLAN 2009 - 
SKUPAJ 

DRUGA (NEMEDICINSKA OPREMA) 1.723.896 
1. Opreme za dokončanje investicij s strani Ministrstva za zdravje 930.000 
Adaptacija lekarne - oprema (MZ) 384.000 
Oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo - oprema (MZ) 360.000 
Oprema v IV. nadstropju C trakta medicinska oprema (MZ+lastna sred. SBC) 186.000 
2. Prioritetna skupna infrastrukturna oprema in oprema za zdravstveno 
nego iz sredstev AM 793.896 

Oprema zdravstvene nege 198.622 
Zamenjava hladilnega kompresorja in stolpa 90.000 
Rekonstrukcija kotlovnice: kotel K2 gorilnik 87.000 
Oprema za arhiv 78.274 
Dvigalo za urologijo 70.000 
Razširitev CNS 40.000 
Dvigalo za infekcijo 40.000 
Obnova starega sistema PP zaščite in dobava pripadajočega  CNS-PP 30.000 
Oprema za kuhinjo 30.000 
Klimatske split naprave 20.000 
Posteljna postaja  20.000 
Evidenca delovnega časa (registratorji) 20.000 
Razširitev aktivne požarne zaščite v Gizelinem traktu na evakuacijskih poteh 20.000 
Nov klimat za očesni oddelek 20.000 
Oprema za pralnico  20.000 
Požarno stopnišče otroške kirurgije 10.000 



 

 

Vlaganja v nepremičnine 
 
V letu 2009 načrtujemo vlaganja v nepremičnine v skupni vrednosti 4.470.222 EUR (Priloga, Obrazec 
4), v Tabeli 12 pa prikazujemo samo postavke v vrednosti nad 10.000 EUR.  
 
Večinski delež v načrtu nepremičnin predstavlja izdelava investicijsko-projektne dokumentacije za 
načrtovano nadomestno novogradnjo v obdobju 2010-2017. Gre za vrednost v višini 3,6 mio EUR, ki 
je vključena v Načrt razvojnih programov RS. V vezi načrtovane nadomestne novogradnje je v  teku 
sprememba zazidalnega načrta območja Glazije. 
 
V okviru projektne dokumentacije načrtujemo v letu 2009 iz lastnih sredstev izdelavo študij in 
investicijske dokumentacije za projekte, kjer naj bi bila večinska sredstva za investicije zagotovljena iz 
drugih virov (proračunska sredstva, javno zasebno partnerstvo, sredstva EU, tuji vlagatelji). Gre za 
naslednje projekte: izgradnja zbirališča odpadkov na novi lokaciji, hiperbarična komora in izgradnja 
diabetičnih ambulant, trigeneracija s sanacijo toplovodnih podpostaj in klimatov, energetska sanacija 
objekta patologije in pediatrije. 
 
V povezavi z nabavo novega CT aparata in RTG diagnostike so predvidena gradbeno obrtna 
instalacijska dela v višini 180.000 EUR, ki jih bo poleg še ostalih postavk iz načrta izgradenj, 
rekonstrukcij in adaptacij (razen sanitarij A in gastro) financirala SB Celje iz lastnih sredstev.  
 
Tabela 12: Načrt investicij v nepremičnine v letu 2009 
 NEPREMIČNINE SKUPAJ ( NOVOGR.,REKONSTR.,ADAPT.) 4.180.222 
Projektna investicijska  dokumentacija 3.815.222 
Izdelava inv.in projektne dokumentacije novogradnja SBC - MZ 3.600.000 
Svetovalni inženiring za dokončanje 5 inv.iz leta 2008 - MZ 75.222 
Druga projektna in inv.dokumentacija, projektantski nadzor, strokovni 
gradbeni nadzor in druge konzultantske storitve 140.000 

Izgradnja rekonstrukcije,adaptacije 365.000 
Investicijska (GOI) na Radiološkem oddelku zaradi dobave CT in dveh RTG 180.000 
Ureditev koridorja za fizioterapijo iz pritličja v klet 80.000 
Negovalni oddelek  50.000 
Obnova službenih stanovanj 35.000 
Sanitarije "A" in gastro - MZ 20.000 
 
 
Vlaganja v informatiko 
 
V okvir vlaganj v informatiko v letu 2009 predvidevamo vlaganja v informacijsko tehnologijo (strojna 
oprema) v višini 472.000 EUR (Priloga, Obrazec 4), v programsko opremo pa predvidevamo vlaganja 
v višini 588.000 EUR (Priloga, Obrazec 4). V tabelah v nadaljevanju pa prikazujemo samo večje 
postavke in podajamo obrazložitve načrta investicij v informatiko. 
 
Največjo postavko v okviru investicije v informacijsko tehnologijo predstavlja zamenjava pet let 
starega računalniškega omrežja. Računalniško omrežje bolnišnice je potrebno prenoviti zaradi hitre 
širitve in implementacije novih storitev, ki jih zahteva medicinska stroka (PACS, telemedicina, 
računalnik ob postelji, elektronsko arhiviranje, zvočni zapis, sledenje opreme…) in ki so zapisane tudi 
v Predlogu Strateško razvojnega programa SB Celje 2008 – 2017. Cilj prenove je zgraditi modularno 
hierarhično komunikacijsko omrežje, ki bo zagotavljalo neprekinjeno delovanje sistema v primeru 
katastrof, v primerih planiranega vzdrževanja ter ob predvideni novogradnji, kjer se bo rušil obstoječi 
centralni sistemski prostor. 
 



 

 

Bolnišnica razpolaga s 600 računalniškimi delovnimi postajami. Najstarejših 120 bo letos starih 5 let, 
njihova življenjska doba pa se bliža h koncu, zaradi česar narašča število okvar te opreme, kar 
posledično moti  delovni proces. Zaradi zagotavljanja nemotenega odvijanja delovnih procesov bomo 
te iztrošene računalnike nadomestili z novimi, enako bomo naredili tudi s 100 iztrošenimi tiskalniki. 
 
Uvajanje novih informacijskih projektov bo zahtevalo tudi dodatna računalniško opremljena delovišča, 
tako da jih bomo z novimi računalniki opremili dodatnih 75. 
 
Zaradi zahtev medicinske stroke po uporabi modernih informacijskih storitev bomo zgradili brezžično 
računalniško omrežje, ki bo omogočilo uvedbo računalnikov ob posteljah. Z investicijo v opremo za 
telemedicino bomo omogočili izmenjavo rentgenskih slik z drugimi bolnišnicami in zunanjimi 
konzultanti. Nabava opreme za zvočni zapis bo omogočila uvedbo centralne prepisovalnice, kar bo 
povečalo učinkovitost dela zdravstvene administracije, z umikom administratork iz ambulant pa bo 
izboljšana tudi zasebnost pri obravnavi pacientov. 
 
Zaradi povečanja obsega informacijskih storitev bomo kupili nov centralni podatkovni strežnik ter 
najnovejšo bazo podatkov Oracle, s čimer bomo zagotavljali zadostno odzivnost razširjenega 
informacijskega sistema. Zaradi uvajanja novih programskih rešitev bomo vzpostavili tudi dva nova 
podatkovna strežnika z bazo podatkov Microsoft SQL 2005. 
 
Ob uvedbi on-line kartice zdravstvenega zavarovanja, ki je v celjski regiji načrtovana za jeseni, bo 
zaradi spremenjenega načina dela potrebno nabaviti večje število dodatnih čitalnikov KZZ ter 
nadgraditi bolnišnični informacijski sistem Birpis21. 
 
 Z nakupom programske opreme za Centralno sterilizacijo bo zagotovljen večji nadzor in sledljivost 
nad celotnim procesom sterilizacije in uporabo sterilnih materialov pri pacientih. S podobnim 
namenom bo nabavljen tudi program za nadzorni sistem za hladilnike in zamrzovalnike na 
Transfuziološkem oddelku.  
 
Nov program za vodenje kuhinje, ki ga bomo nabavili, bo delo v kuhinji moderniziral tako po 
materialno finančni, kot tudi strokovni plati. 
 
Boljšo izrabo kadrovskih resursov ter natančnejše spremljanje opravljenega dela bo omogočila 
investicija v program za evidenco delovnega časa. 
 
V različne nadgradnje bolnišničnega informacijskega sistema Birpis21 bomo investirali s ciljem 
izboljšanja natančnosti spremljanja opravljenih storitev, izdelave podrobnejših analiz procesov 
zdravljenja ter povečanja kakovosti in učinkovitosti opravljenega dela. 
 
Tabela 13 : Načrt investicij v informacijsko tehnologijo v letu  2009 
VRSTA INVESTICIJE Plan 2009 
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (strojna oprema) 468.000 
Zamenjava 5 let stare aktivne komunikacijske opreme v celotnem rač. Omrežju 
z novo, vzpostavitev  VLAN- ov 200.000 

Nova rač.oprema oddelkov ( 75 delovišč) 69.000 
Zamenjava dotrajanih računalnikov ( 120 kom.) 66.000 
Nakup novega centralnega database strežnika za bitni OS ter Oracle 10g bazo 30.000 
Izgradnja brezžičnega računalniškega omrežja (računalnik ob postelji….) 25.000 
Projekt telemedicina (radiologija) 20.000 
Oprema za zvočni zapis 20.000 
Zamenjava dotrajanih tiskalnikov ( 100 kom.) 18.000 
Čitalniki KZZ v okviru projekta vzpostavitve on-line KZZ 15.000 
Računalnik ob postelji (2 oddelka) 5.000 



 

 

Tabela 14 : Načrt investicij v programsko opremo v letu  2009 
 

VRSTA INVESTICIJE Plan 2009 - 
SKUPAJ 

PROGRAMSKA OPREMA 563.500 
Program za Centralno sterilizacijo 85.000 
Program za vodenje kuhinje 85.000 
Programska oprema za nadzor nad delovnimi postajami 50.000 
Nadgradnja programa Birpis21 v skladu z zahtevami projekta on-line KZZ 
(ocena) 50.000 

Program za nadzorni sistem za hladilnike in zamrzovalnike na 
Transfuziološkem odd. 40.000 

Program evidence delovnega časa 40.000 
Integracija programa Birpis21 s programom Trombo 36.000 
Program za delo patohistološkega in citološkega laboratorija 35.000 
Informacijski podpora za vodenje sistema kakovosti 30.000 
Nadgradnja programa Birpis21 z modulom Histologija ter dopolnitve modula 
Zora 22.000 

Elektronsko naročanje v skladišča nabavne službe 20.000 
Nakup modulov za analize kocka v programu Birpis21 18.000 
Microsoft SQL server 2005 (2 kom) 16.000 
Nadgradnja programa Lirpis21 z modulom za podporo javnemu naročanju 15.000 
Nadgradnja programa Birpis21 z moduli za spremljanje kazalnikov kakovosti 11.500 
Nadgradnja programa Birpis21 s strukturiranim laboratorijskim izvidom 10.000 
 
 
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA 
 
Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu podajamo v prilogi (Obrazec 5). Iz priložene tabele je 
razvidno, da največjo postavko v okviru plana investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009 predstavlja 
vzdrževanje medicinske opreme, ki se zaradi tehnološko zahtevnejših in novejših aparatur iz leta v 
leto povečuje. Glede na to ocenjujemo, da bo potrebno za vzdrževanje medicinskih aparatur v letu 
2009 nameniti 32 % vseh načrtovanih stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja. 
  
Kljub velikim potrebam načrtujemo za leto 2009 realizacijo najnujnejših del, pomembnih za nemoteno 
delovanje celotne bolnišnice. V primeru nepričakovanih dogodkov in okvar bo na področju 
vzdrževanja  prišlo so spremembe prioritet s ciljem nemotenega delovanja bolnišnice. 

 
 
 
 
Datum:_____________ 
 
 
Podpis oseb odgovornih                                                        Podpis odgovorne osebe zavoda:  
za pripravo finančnega načrta:                    
                                                                                             mag. Marjan Ferjanc, univ.dipl.ekon. 
Irena Andrenšek Ferkolj, univ.dipl.ekon.  
________________________________ 
 
Terezija Pinter Kampoš, univ.dipl.ekon. 
________________________________ 



Obrazec 1 - Delovni program 2009, I. del

ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali real ZZZS 08 / FN 
ZZZS 08

FN ZZZS 09 / FN 
ZZZS 08

1. Akutna bolnišnična obravnava
Število primerov - SPP (110)                  34.488                    34.558                       35.063                         35.488                     33.628                    34.100   101,67 97,51
Število uteži 45.231 45.362 47.684 48.290 45.864                 46.500   105,42 101,40
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov) 0 0 0 0 0 0
Psihiatrija (037)
Invalidna mladina (050)
Rehabilitacija (038)
Pedopsihiatrija (058)
Število transplantacij (066)
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD) 11.510 11.910 10.954 11.237 11.510 11.800 95,17 100,00
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111) 11.510 11.910 10.954 11.237 11.510 11.800 95,17 100,00
Podaljšano bolnišnično zdravljenje
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)*- do 5.leta 1.756 1.756 2.242 2.242 6.000 6.540 127,68 341,69
5. Spremljevalci (primeri) (071) 13 1.313 66 1.562 13 13 507,69 100,00
6. Osnovna zdravstvena dejavnost 212.349 212.349 224.657 226.522 212.349 212.549 105,80 100,00
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)
Dispanzer za ženske (količniki) (004) 52.549 52.549 50.684 50.906 52.549 52.549 96,45 100,00
Fizioterapija in delovna terapija (točke) 159.800 159.800 173.973 175.616 159.800 160.000 108,87 100,00
Patronaža in nega na domu (točke)
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke) 0 0 0 0 0 0
8. Reševalni prevozi 0 0 0 0 0 0
Nenujni reševalni prevozi (točke)
Prevozi na/iz dialize (km)
Prevozi onkoloških bolnikov (km)
9. Lekarniške storitve (točke) 0 0 0 0 0 0
10. Drugo / dejavnost (enota) 0 120.000 0 146.014 0 154.000
RADIOTERAPIJA (114) - število točk
PET CT
Samopl., privatniki, Min...-spec. amb. dej.-točke 10.000 29.817 0 30.000
Laboratorij 110.000 116.197 0 124.000

Dodatna pojasnila:
1. Tabela naj se izpolnjuje na način kot za poročanje ZZZS.

Opombe:

Izpolnil: Tanja Bajagič Podpis:

Tel. št.:03 423-36-69

Finančni načrt za obdobje 01.01. do 
31.12.2009

2. V stolpcih "ZZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).

Naziv JZZ: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Indeks (za podatke, ki se 
nanašajo na pogodbo ZZZS)Program

Finančni načrt za obdobje 01.01. do 
31.12.2008

Realizirano v obdobju 01.01. do 
31.12.2008



Obrazec 1 - Delovni program 2009, II. del

Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk real ZZZS 08 / 
FN ZZZS 08

FN ZZZS 09 / FN 
ZZZS 08

real ZZZS 08 / 
FN ZZZS 08

FN ZZZS 09 / FN 
ZZZS 08

11. Specialistična ambulantna 
dejavnost 319.823 3.175.227 319.823 3.175.227 308.973 2.948.721 309.868 2.695.476 317.479 3.216.768 317.479 3.216.768 92,87 101,31 96,61 99,27

Internistika (025) 7.106 49.040 7.106 49.040 6.504 41.669 6.545 42.045 12.809 91.042 12.809 91.042 84,97 185,65 91,53 180,26
Pulmologija (026)
Infektologija (027) 7.343 41.806 7.343 41.806 6.676 42.635 6.686 42.807 5.891 32.196 5.891 32.196 101,98 77,01 90,92 80,23
Nevrologija (028) 8.924 281.173 8.924 281.173 10.290 262.537 10.324 127 7.557 281.173 7.557 281.173 93,37 100,00 115,31 84,68
Pediatrija (029) 10.018 154.393 10.018 154.393 10.440 138.947 10.478 139.021 11.535 170.108 11.535 170.108 90,00 110,18 104,21 115,14
Ginekologija in porodništvo (030) 9.053 115.725 9.053 115.725 8.967 117.461 8.984 117.749 6.588 78.296 6.588 78.296 101,50 67,66 99,05 72,77
Kirurgija, travmatologija, urologija (031) 83.928 616.363 83.928 616.363 76.845 555.351 77.056 557.583 77.833 673.342 77.833 673.342 90,10 109,24 91,56 92,74
Ortopedija (032) 11.810 85.985 11.810 85.985 12.620 80.064 12.652 80.306 12.052 85.985 12.052 85.985 93,11 100,00 106,86 102,05
Otorinolaringologija (033) 21.463 193.591 21.463 193.591 21.021 183.135 21.092 183.822 21.395 193.591 21.395 193.591 94,60 100,00 97,94 99,68
Okulistika (034) 28.679 252.997 28.679 252.997 27.236 198.443 27.276 198.798 27.541 252.997 27.541 252.997 78,44 100,00 94,97 96,03
Dermatologija (035) 20.802 131.257 20.802 131.257 18.716 109.044 18.736 109.173 22.783 131.255 22.783 131.255 83,08 100,00 89,97 109,52
Onkologija (036)
Psihiatrija (037)
Rehabilitacija (038)
Maksilofacialna kirurgija (045) 9.032 145.595 9.032 145.595 8.746 147.132 8.756 147.261 8.022 145.595 8.022 145.595 101,06 100,00 96,83 88,82
Fiziatrija (046) 2.874 36.157 2.874 36.157 2.654 31.310 2.659 31.380 2.689 36.156 2.689 36.156 86,59 100,00 92,35 93,56
Medicina dela (049)
Invalidna mladina (050)
Diabetologija, endokrinologija (052) 8.702 93.051 8.702 93.051 7.436 83.579 7.468 83.831 8.507 93.051 8.507 93.051 89,82 100,00 85,45 97,76
Pedopsihiatrija (058)
Alergologija (060)
Medicinska genetika (061)
Bolezni dojk (062)
Zdravljenje neplodnosti (063)
Mamografija (090) 3.704 36.192 3.704 36.192 3.915 36.459 3.921 36.517 3.867 36.192 3.867 36.192 100,74 100,00 105,70 104,40
Gastroenterologija (096) 2.211 150.272 2.211 150.272 2.917 179.794 2.919 180.369 1.793 150.272 1.793 150.272 119,65 100,00 131,93 81,09
Kardiologija (097) 38.306 224.122 38.306 224.122 37.800 168.486 37.933 168.949 41.912 224.120 41.912 224.120 75,18 100,00 98,68 109,41
Tireologija (098) 2.460 158.615 2.460 158.615 2.948 158.299 2.955 158.933 2.585 153.589 2.585 153.589 99,80 96,83 119,84 105,08
Internistika - urgentna ambulanta (102) 12.319 95.442 12.319 95.442 12.962 97.712 13.042 98.591 12.688 95.442 12.688 95.442 102,38 100,00 105,22 103,00
Kirurgija - urgentna ambulanta (103) 31.089 313.451 31.089 313.451 30.280 316.664 30.386 318.214 29.432 292.366 29.432 292.366 101,03 93,27 97,40 94,67

real ZZZS 08 / 
FN ZZZS 08

FN ZZZS 09 / FN 
ZZZS 08

real ZZZS 08 / 
FN ZZZS 08

FN ZZZS 09 / FN 
ZZZS 08

12. Funkcionalna diagnostika 95.833 688.586 95.833 688.586 100.609 699.340 101.076 702.671 100.350 691.033 100.350 691.033 101,56 100,36 104,98 104,71
Magnetna resonanca (047) 3.015 69.700 3.015 69.700 3.147 70.351 3.150 70.418 3.949 67.251 3.949 67.251 100,93 96,49 104,38 130,98
Računalniška tomografija - CT (100) 5.162 212.346 5.162 212.346 6.289 206.994 6.322 208.054 6.072 212.400 6.072 212.400 97,48 100,03 121,83 117,63
Ultrazvok - UZ (104) 8.644 127.403 8.644 127.403 9.812 128.309 9.832 129.064 9.226 142.482 9.226 142.482 100,71 111,84 113,51 106,73
Rentgen - RTG (105) 79.012 279.137 79.012 279.137 81.361 293.686 81.772 295.134 81.103 268.900 81.103 268.900 105,21 96,33 102,97 102,65

real ZZZS 08 / 
FN ZZZS 08

FN ZZZS 09 / FN 
ZZZS 08

real ZZZS 08 / 
FN ZZZS 08

FN ZZZS 09 / FN 
ZZZS 08

13. Dialize (039) 161 21.375 163 21.495 189 22.272 192 22.465 167 23.124 170 23.324 104,20 108,18 117,39 103,73
Dialize I 51 8.075 53 8.195 70 7.967 71 8.097 51 8.000 52 8.135 98,66 99,07 137,25 100,00
Dialize II 35 900 35 900 14 1.050 15 1.075 37 1.180 38 1.205 116,67 131,11 40,00 104,29
Dialize III 69 10.200 69 10.200 94 10.928 95 10.966 74 11.456 75 11.496 107,14 112,31 136,23 106,52
Dialize IV 6 2.200 6 2.200 11 2.327 11 2.327 6 2.488 6 2.488 105,77 113,09 183,33 100,00
Dialize V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dodatna pojasnila:
1. Tabela naj se izpolnjuje po določilih ZZZS.

3. Število dealiznih bolnikov je število le-teh na zadnji dan obdobja.

Opombe:

Št. dializnih 
bolnikov

Št. dializnih 
bolnikov

Indeksi se nanašajo na 
realizirane točke

Št. dializ
Št. dializnih 

bolnikov Št. dializ
Št. dializnih 

bolnikov Št. dializŠt. dializ
Št. dializnih 

bolnikov

2. V stolpcih "ZZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).

Št. dializ

Indeksi se nanašajo na število 
obiskov

Indeksi se nanašajo na št. 
dializnih bolnikov

Indeksi se nanašajo na število 
preiskav

Indeksi se nanašajo na 
realizirane točke

Indeksi se nanašajo na št. dializ

Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009
ZZZS ZZZS+ ostali

Št. preiskav Št. točkŠt. preiskav Št. točk Št. točk Št. preiskav Št. točkŠt. preiskav Št. točk Št. preiskav

Naziv JZZ:SPLOŠNA BOLIŠNICA CELJE

ZZZS ZZZS+ ostaliZZZS ZZZS+ ostali
Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008

Program

Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008

Št. dializnih 
bolnikov Št. dializ

Št. točkŠt. preiskav



Izpolnil:Tanja Bajagič Podpis:

Tel. št.: 03- 423-36-69



Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2009

real 08 / 
FN 08

FN 09 / 
FN 08

760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5) 74.943.120 83.948.121 86.306.620 112,02 115,16
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 65.145.410 73.044.116 75.929.800 112,12 116,55
3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 6.065.770 6.761.020 6.932.820 111,46 114,29

4 Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od 
samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij 472.960 514.316 449.700 108,74 95,08

5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 3.258.980 3.628.668 2.994.300 111,34 91,88
762 6 Finančni prihodki 82.000 180.069 100.000 219,60 121,95
761, 763, 
764 7 Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki 148.870 168.898 169.600 113,45 113,92

76 8 PRIHODKI (1 + 6 + 7) 75.173.990 84.297.088 86.576.220 112,14 115,17
460 9 Stroški materiala (10 + 33) 21.829.160 23.720.739 23.526.400 108,67 107,78

10 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29) 16.727.050 17.875.614 17.867.500 106,87 106,82
11 ZDRAVILA (od 12 do 17) 6.482.621 7.379.372 7.319.680 113,83 112,91

12 Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ 5.623.251 6.443.440 6.391.320 114,59 113,66
13 Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz 570.498 618.215 613.210 108,36 107,49
14 Kri (brez krvnih derivatov) 37.962 42.444 42.100 111,81 110,90
15 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17) 64.256 66.663 66.120 103,75 102,90
16 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 46.437 51.966 51.550 111,91 111,01
17 Sterilne raztopine in sterilni geli 140.217 156.644 155.380 111,72 110,81

18 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28) 8.547.532 8.773.419 8.814.590 102,64 103,12
19 Razkužila 194.759 198.364 199.560 101,85 102,47
20 Obvezilni in sanitetni material 3.385.295 3.525.255 3.546.570 104,13 104,76
21 Dializni material 1.120.000 1.203.427 1.216.000 107,45 108,57
22 Radioizotopi 155.000 159.372 161.000 102,82 103,87
23 Plini 94.625 101.573 106.000 107,34 112,02
24 RTG material 1.240.000 1.460.634 1.376.000 117,79 110,97
25 Šivalni material 433.550 375.347 377.620 86,58 87,10
26 Implantati in osteosintetski materiali 1.480.000 1.303.503 1.383.200 88,07 93,46
27 Medicinski potrošni material 444.303 445.945 448.640 100,37 100,98
28 Zobozdravstveni material 0 0 0

29 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32) 1.696.897 1.722.823 1.733.230 101,53 102,14
30 Laboratorijski testi in reagenti 1.446.188 1.446.290 1.455.030 100,01 100,61
31 Laboratorijski material 140.905 136.176 137.000 96,64 97,23
32 Drugi zdravstveni material 109.804 140.356 141.200 127,82 128,59

33 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38) 5.102.110 5.845.126 5.658.900 114,56 110,91
34 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 1.871.160 2.092.668 2.053.900 111,84 109,77
35 Voda 303.680 365.538 328.000 120,37 108,01
36 Živila 1.121.710 1.212.892 1.230.000 108,13 109,65
37 Pisarniški material 434.700 504.369 510.000 116,03 117,32
38 Ostali nezdravstveni material 1.370.860 1.669.659 1.537.000 121,80 112,12

461 39 Stroški storitev (40 + 45) 7.268.860 8.221.746 7.917.370 113,11 108,92
40 Zdravstvene storitve (od 41 do 44) 3.126.820 3.399.850 3.288.420 108,73 105,17

41 Laboratorijske storitve 2.701.610 2.805.034 2.700.000 103,83 99,94
42 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 185.210 211.626 208.420 114,26 112,53
43 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. 226.720 361.985 358.000 159,66 157,90
44 Ostale zdravstvene storitve 13.280 21.205 22.000 159,68 165,66

45 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48) 4.142.040 4.821.896 4.628.950 116,41 111,76
46 Storitve vzdrževanja 1.370.000 1.612.082 1.635.000 117,67 119,34
47 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje 442.280 604.690 550.430 136,72 124,45
48 Ostale nezdravstvene storitve 2.329.760 2.605.124 2.443.520 111,82 104,88

462 49 Amortizacija 3.801.440 3.335.397 4.644.190 87,74 122,17
464 50 Stroški dela (od 51 do 53) 42.003.210 45.649.956 50.244.500 108,68 119,62

51 Plače zaposlenih 31.488.610 34.509.234 38.911.500 109,59 123,57
52 Dajatve na plače 5.809.650 6.295.990 6.283.900 108,37 108,16
53 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 4.704.950 4.844.732 5.049.100 102,97 107,31

467 54 Finančni odhodki 10.000 18.035 500 180,35 5,00
465, 466, 
468, 469 55 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni 

odhodki
261.320 745.085 243.260 285,12 93,09

46 56 ODHODKI (9 + 39 + 49 + 50 +54 +55) 75.173.990 81.690.958 86.576.220 108,67 115,17
57 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 56) 0 2.606.130 0

Zap. št. Dodatna pojasnila:
12 Gotova zdravila: vključite tudi krvne pripravke in derivate iz krvi
24 RTG material: filmi, kemikalije za razvijanje filmov, material za rtg diagnostiko (katetri, vodila, stenti, 
38
50 Stroške dela razvrstite po EKN, ki ga predlaga Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Izpolnil: Tanja Korenjak Podpis:

Tel. št.: 03 423 36 69

Ostali nezdravstveni material: pralna, čistilna in dezinfekcijska sredstva, tekstilni material, mat. za popravila in vzdržev., strok. 

JZZ: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Konto Zap. št. Besedilo
IndeksiNačrtovano v obdobju 

01.01. do 31.12.2008
Realizirano v obdobju 
01.01. do 31.12.2008

Načrtovano v obdobju 
01.01. do 31.12.2009



Obrazec 3 - Spremljanje kadrov

Polni d/č Skraj. d/č
Dopoln. 
delo 2 SKUPAJ 1

Kader, ki je 
financiran iz 

drugih virov 3

Od skupaj 
(stolpec 4) 
nadomešč

anja 4

Povprečno število 
zaposlenih na 

podlagi delovnih 
ur 5 

1 2 3 4=1+2+3 5 6 7
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B 1.009 41 12 1.062 97 0 1.088,00
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 230 11 12 253 74 0 281,00
1 Zdravniki (skupaj) 226 11 12 249 73 0 277,00
1.1. Specialist 151 11 6 168 201,00
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 0,00
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po 3 3 3,00
1.4. Specializant 59 6 65 60 55,00
1.5. Pripravnik / sekundarij 13 13 13 18,00
2 Zobozdravniki skupaj 4 0 0 4 1 0 4,00
2.1. Specialist 3 3 3,00
2.2. Zobozdravnik 0 0,00
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0,00
2.4. Specializant 1 1 1 1,00
2.5. Pripravnik 0 0,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj 0 0 0 0 0 0 0,00
3.1. Višji svetnik 0 0,00
3.2. Svetnik 0 0,00
3.3. Primarij 0 0,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 779 30 0 809 23 0 807,00
1 Svetovalec v ZN 0 0,00
2 Samostojni strokovni delavec v ZN 2 2 2,00
3 Koordinator v ZN 1 1 1,00

4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene 
vzgoje 0 0,00

5 Medicinska sestra za področja... 8 31 31 32,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0,00
7 Diplomirana medicinska sestra 254 2 256 267,00

8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem 
bloku IT III 12 1 13 12,00

9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna 
kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 0 0,00

10 Srednja medicinska sestra / babica 435 24 459 449,00
11 Bolničar 21 3 24 24,00
12 Pripravnik zdravstvene nege 23 23 23 20,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 13 0 0 13 1 0 13,00
1 Farmacevt specialist konzultant 0 0,00
2 Farmacevt specialist 1 1 1,00
3 Farmacevt 3 3 3,00
4 Inženir farmacije 1 1 1,00
5 Farmacevtski tehnik 7 7 7,00
6 Pripravniki 1 1 1 1,00
7 Ostali 0 0,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 124 10 0 134 7 0 140,00
1 Konzultant (različna področja) 0 0,00
2 Analitik (različna področja) 0 0,00
3 Medicinski biokemik specialist 3 3 3,00
4 Klinični psiholog specialist 0 0,00

5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska 
medicina) 1 1 1,00

6 Socialni delavec 2 2 2,00
7 Sanitarni inženir 0 0,00
8 Radiološki inženir 32 1 33 42,00
9 Psiholog 0 0,00
10 Pedagog / Specialni pedagog 0 0,00
11 Logoped 0 0,00
12 Fizioterapevt 28 1 29 28,00
13 Delovni terapevt 3 3 3,00
14 Analitik v laboratorijski medicini 6 6 7,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine 18 3 21 19,00
16 Sanitarni tehnik 0 0,00
17 Zobotehnik 0 0,00
18 Laboratorijski tehnik 24 5 29 28,00
19 Voznik reševalec 0 0,00
20 Pripravnik 7 7 7 7,00
21 Ostali 0 0,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 0 0 0 0 0 0 0,00
1 Ostali 0 0,00

V.
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela 
skupaj 9 465 11 0 476 0 0 472,00

1 Administracija (J2) 99 4 103 100,00
2 Področje informatike 5 5 4,00
3 Ekonomsko področje 28 1 29 31,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 20 20 20,00
5 Področje nabave 10 10 10,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja 65 65 67,00
7 Področje prehrane 94 94 90,00
8 Oskrbovalne službe 134 6 140 140,00
9 Ostalo 10 10 10 10,00

Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 1.611 62 12 1.685 105 0 1.713,00

Struktura zaposlenih

Načrtovano število delavcev na 31.12.2009

Naziv JZZ: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE



Dodatna pojasnila:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Izpolnil: Andreja Zelič, Tanja Korenjak Podpis:

Tel. št.: 03 423 30 56

Kot kader pri vseh postavkah navajamo dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje 
prispevke (ne pa kader iz pogodb ZZZS, podjemnih pogodb...). Vpisuje se zaposleni, brez preračuna na polni delovni 
čas. 

8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov

Prehrana, prevoz, zavarovanja (Kapitalska družba, ostala zavarovanja) 

3. finance, računovodstvo, plan, analize
6. elektro, voda, ogrevanje

Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti

Dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške

Opombe:

Za redno delo (prisotnost in odsotnost v breme izvajalca) z dodatki in delovno uspešnostjo, nadurno delo vključno z dežurstvi, 
stalno pripravljenostjo

Delo delavcev iz drugih organizacij

Povprečno število delavcev iz opravljenih ur v breme izvajalca (redno delo - prisotnost in odsotnost, nadurno delo vključno z 
dežurstvom, stalno pripravljenostjo)

Npr. pripravniki financirani s strani ZZZS, kader financiran iz EU sredstev…

V kolikor direktor in pomočniki direktorja opravljajo tudi delo kot zdravstveni kader, jih uvrstite v ustrezno rubriko, v nasprotnem 
primeru jih uvrstite v Rubriko IV - Ostali delavci iz drugih plačnih skupin

38.911.500 

Podatki za obdobje od 01.01.do 31.12.2009
STROŠEK BRUTO PLAČ Z NADOMESTILI IN POVRAČILI V EUR za vse zaposlene v JZZ skupaj

42.609.400  

Povračila stroškov 7

2
3.697.900  

SKUPAJ
3=1+2

Bruto plače in nadomestila 6

1



Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj

 Količina  Vrednost  Količina  Vrednost  Količina  Vrednost 
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 546.330 0 150.292 0 633.000 27,51 115,86

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 546.330 150.292 588.000 27,51 107,63
2 Ostalo 45.000

II. NEPREMIČNINE 0 6.762.160 0 4.332.900 0 4.470.222 64,08 66,11
1 Zemljišča
2 Zgradbe 6.762.160 4.332.900 4.470.222 64,08 66,11

III. OPREMA (A + B) 0 6.553.720 0 2.987.818 0 7.143.091 45,59 108,99
A Medicinska oprema ** 3.574.150 1.324.110 4.683.864 37,05 131,05

1 Analizator genetski
2 Analizator laboratorijski
3 Analizator za testiranje krvi
4 Anestezijski aparat
5 Ap.za kostno denzitometrijo
6 Aparat anestezijski 
7 Aparat Dimension RXL MAX HM laboratorij
8 Aparat EMG
9 Aparat za fakuemulzifikacijo

10 Aparat za merjenje kostne gostote
11 Aparat za pranje operac.plošč
12 Aparat za pripravo vzorcev
13 Citomer
14 Črpalka intraaortna
15 CT 1 1.000.000 1 1.050.000 0,00 105,00
16 Digitalizacija RTG slik / Digitalizacija RTG oddelka
17 Drugo (vrednost pod 50.000 EUR) 790.100 759.177 1.562.937 96,09 197,82
18 EEG
19 Elektronski EUZ endoskop / Ultrazvočni endoskop
20 Endoskopska videolinija / Videoendoskopski stolp
21 Gama kamera
22 Gammamed
23 Hematološki aparat
24 Infuzijske črpalke
25 ISO C LOK - sistem TRG Arcadis
26 Komora dekont.
27 Koronarograf
28 Linac
29 LORAD aparat
30 Mamograf
31 Mikroskop 
32 Monitoring sistem 400.000 250.000 0,00 62,50
33 MRI
34 Okvir stereotaktični
35 Operacijska miza
36 Oprema za vroči laboratorij
37 PACS sistem
38 Plinski kromatograf
39 Računalniški aparat za odčitavanje (mikrobiologija)
40 Razvijalni stroj - dnevna temnica
41 RTG 2 750.000 2 750.000 0,00 100,00
42 Simulator
43 Sistem za kartografijo srca
44 Stereotaktična miza
45 Sterilizator
46 Telemetrija
47 Temnica / Razvijalni stoj - temnica
48 Termodezinfektor
49 Tomograf optični
50 UZ 4 430.000 2 409.421 4 344.000 95,21 80,00
51 Ventilator
52 Video oprema za operacije
54 Aparat za fluoresciensko angiografijo 1 58.000 1 65.812 113,47 0,00
55 C lok 1 146.050 1 89.700
56 Endoskopski ultrazvočni aparat 1 130.000
57 Pralna linija sterilizacije 1 170.000
58 Naprava za laparoskopske posege 1 76.928
59 Centralni nadzorni sistem 350.000

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 0 2.979.570 0 1.663.708 0 2.459.227 55,84 82,54
1 Informacijska tehnologija 282.590 220.315 472.000 77,96 167,03
2 Drugo 2.696.980 1.443.393 1.987.227 53,52 73,68

INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 0 13.862.210 0 7.471.010 0 12.246.313 53,89 88,34

 Finančni načrt za obdobje 
01.01. do 31.12.2009 

Indeks izračun na 
real 08 / 
FN 08

FN 09 / 
FN 08

Naziv JZZ: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*  Finančni načrt za obdobje 
01.01.do 31.12.2008 

 Realizirano v obdobju 
01.01. do 31.12.2008 



Indeks    
real 08 / 
FN 08

Indeks    
FN 09 / 
FN 08

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 27,51 115,86
1 Amortizacija 27,51 115,86
2 Lastni viri (del presežka)
3 Sredstva ustanovitelja
4 Leasnig
5 Posojila
6 Donacije
7 Drugo

II. NEPREMIČNINE 64,08 66,11
1 Amortizacija 186,46 87,49
2 Lastni viri (del presežka)
3 Sredstva ustanovitelja 98,60 95,76
4 Leasnig
5 Posojila
6 Donacije
7 Drugo

III. NABAVA OPREME (A + B) 45,59 108,99
A Medicinska oprema 37,05 131,05

1. Amortizacija 124,12 198,09
2. Lastni viri (del presežka)
3. Sredstva ustanovitelja
4. Leasnig
5. Posojila
6. Donacije 9,75 113,93
7. Drugo

B Nemedicinska oprema 55,84 82,54
1. Amortizacija 68,44 124,57
2. Lastni viri (del presežka)
3. Sredstva ustanovitelja 50,74 58,56
4. Leasnig
5. Posojila
6. Donacije
7. Drugo

VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 53,89 88,34

Dodatna pojasnila:
* Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju;

**

Izpolnil: Irena Andrenšek Ferkolj Podpis:

Tel. št.: 03 423 30 48

Medicinska in nemedicinska oprema je v obrazcu opredeljena ločeno glede na poročanja v letu 2007 - posebej specificirano po kategorijah: CT, MRI, 
operacijske mize ipd. oziroma vsi posamični nakupi višji od 50.000 EUR). 

Opombe:

200.000
13.862.210 7.471.010 12.246.313

30.423

1.519.810 771.110 890.000

1.259.760 862.175 1.569.227
2.979.570 1.663.708 2.459.227

2.000.000
610.000 59.448 695.000

67.988 0

964.150 1.196.674 1.909.864
2.079.000

6.553.720 2.987.818 7.143.091
3.574.150 1.324.110 4.683.864

2.620.000

527.130
3.858.860 3.804.660 3.695.222

6.762.160 4.332.900 4.470.222
283.300 528.240 247.870

546.330 150.292 633.000
546.330 150.292 633.000

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)  Načrtovano v obdobju 
01.01. do 31.12.2008 

 Realizirano v obdobju 
01.01. do 31.12.2008 

 Finančni načrt za obdobje 
01.01. do 31.12.2009 



Obrazec 5 - Načrt investicijsko vzdrževalnih del

Celotna načrtovana 
vrednost investicijsko 
vzdrževalnih del v letu 

2009

Načrtovani stroški 
tekočega in 

investicijskega 
vzdrževanja (konti 461)

Od tega 
(stolpec 2) 

vnaprej 
vračunani 
odhodki 

(podskupina 
290)

Načrtovana so naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3
SKUPAJ: 2.000.000 2.000.000 0

1 VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME 640.000 640.000    
2 MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE – SKLADIŠČE 340.000 340.000    
3 STROJNE INSTALACIJE 70.000 70.000    
4 ELEKTROINSTALACIJSKA IN ELEKTROMONTAŽNA DELA 70.000 70.000    
5 KLJUČAVNIČARSKE IN KOVINOSTRUGARSKE STORITVE 55.000 55.000    
6 VZDRŽEVANJE PRIPRAVE VODE ZA DIALIZO, KOTLOVNICO 45.000 45.000    
7 POPRAVILA IN MENJAVE ŽALUZIJ 40.000 40.000    
8 VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE ELEKTRONSKE OPREME 54.000 54.000    
9 VZDRŽEVANJE CNS 33.000 33.000    

10 VZDRŽEVANJE STROJEV V PRALNICI IN KUHINJI 25.000 25.000    
11 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL 25.000 25.000    
12 MONTAŽA AVTOMATIKE ZA CENTRALNO OGREVANJE 25.000 25.000    
13 VZDRŽEVANJE DVIGAL 25.000 25.000    

14
MERITVE MIKROKLIME IN PREGLEDI DELOVNIH 
SREDSTEV TER VPD 22.000 22.000    

15 VZDRŽEVANJE ČRPALK IN ELEKTROMOTORJEV 20.000 20.000    

16
PODOPOLAGALSKA DELA – VZDRŽEVANJE IN 
ZAMENJAVE TLAKOV 35.000 35.000    

17
VZDRŽEVANJE PROTIPOŽARNE ZAŠČITE IN ZASILNE 
RAZSVETLJAVE 18.000 18.000    

18 VZDRŽEVANJE UPS IN AKU BATERIJ 18.000 18.000    
19 VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV 20.000 20.000    

20
PREGLEDI IN NASTAVITVE KOTLOV IN OSTALE OPREME 
V KOTLOVNICI 13.000 13.000    

21 STEKLARSKA DELA 13.000 13.000    

22
MERITVE IN PREGLEDI STRELOVODOV, STATIČNE 
PREVODNOSTI TAL 12.000 12.000    

23 MANJŠA VZDRŽEVALNA GRADBENA DELA 13.000 13.000    
24 KROVSKO KLEPARSKA DELA 12.000 12.000    
25 TAPECIRANJE, KRPANJE STOLOV, BLAZIN 7.000 7.000    
26 REDNA LETNA REVIZIJA TRANSFORMATORSKIH POSTAJ 8.000 8.000    
27 MONITORING ODPADNIH VODA 8.000 8.000    
28 VZDRŽEVANJE HLADILNIH KOMPRESORJEV 8.000 8.000    
29 VZDRŽEVANJE ALARMNEGA SISTEMA 7.000 7.000    
30 ČIŠČENJE ODVODNE VENTILACIJE 8.000 8.000    
31 INŠTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV 4.000 4.000    
32 PREGLEDI GASILNIH APARATOV 4.000 4.000    
33 VZDRŽEVANJE  ZAPORNIC NA VHODU V BOLNIŠNICO 4.000 4.000    
34 BRUŠENJE NOŽEV, ŠKARIJ, MIZARSKEGA ORODJA 3.000 3.000    
35 VZDRŽEVANJE PRALNICE ZA PRIDOBITEV RAL 2.000 2.000    

36
OSTALA MANJŠA OBRTNA DELA IN POPRAVILA NA 
OPREMI 50.000 50.000    

37
ZAMENJAVA KABELSKIH POLIC V KINETAH Z 
NERJAVEČIMI V NOVEM DELU 30.000 30.000    

38 OBNOVA DVIGALA LABORATORIJA ZA ODVZEM KRVI 10.000 10.000    

39
POMIČNA VRATA NA ELEKTRIČNI POGON V 
STERILIZACIJI IN TRANSFUZIJI, DOMOFONI 12.000 12.000    

40 GOVORNE NAPRAVE V DVIGALIH 20.000 20.000    

41
INŠPEKCIJSKA ZAHTEVA PREZRAČEVANJE NAD 
RAZTEZNO POSODO 12.000 12.000    

42 PREUREDITEV ČRPALIŠČA 40.000 40.000    

43
OBNOVA ODDELKA ZA HEMATOLOG.IN ONKOLOGIJO IN 
STAREGA DERMATOLOŠKEGA ODDELKA 85.000 85.000    

44 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA SLUŽBENIH STANOVANJ 35.000 35.000    

Izpolnil: Matej Velenšek Podpis:

Prikazani načrtovani stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja zajemajo tudi stroške materiala, ki se uporablja pri popravilih v lastni režiji.

Naziv JZZ: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

v EUR, brez centov

Namen

Opombe:



Tel. št.: 03 423 32 05




