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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 
 

 
VODSTVO ZAVODA 
 
Predsednik sveta zavoda:  Anton Zorko, univ. dipl. soc. 
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. Vesna Prijatelj, univ. 
dipl. org. inf. 
Pomočnik za splošno kadrovsko pravno področje: Uroš Stropnik, univ. dipl. org. 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – 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. 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO 
PODROČJE ZAVODA 
 
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 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-UPB2, 15/2008-
ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr), 

- 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, 49/2010 Odl.US: U-I-
270/08-10, 107/2010-ZPPKZ), 

- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 in 2010 z aneksi, 
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 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, 109/08,  
49/09 in 107/10), 

- 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 in 102/10), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 
124/08, 58/10, 60/2010 in 104/10), 

- 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, 124/08 in 104/10), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/2009 in 58/10), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 ter 58/10), 

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

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03), 

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list 
RS, št. 97/09), 

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list 
RS, št. 7/2010) 

 
c) Interni akti zavoda (navedite): 
 

- 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 
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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 
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje 
- Pravilnik o računovodstvu 
- 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 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 financiranju strokovnega izobraževanja 
- Pravilnik o varstvu pri delu 
- Pravilnik o ukrepih varstva pri delu 
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 
- Pravilnik  o projektnem vodenju v Splošni bolnišnici Celje 
- Pravilnik o določitvi dodatnega letnega dopusta za delo v območju ionizirajočih 

virov sevanja in za delo s citostatiki 
- Pravilnik o napredovanju delavcev v plačne razrede 
- Pravilnik o določanju redne delovne uspešnosti 
- Pravilnik o izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici 

Celje 
- Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanje prisotnosti alkohola in 

psihoaktivnih substanc pri zaposlenih 
- Pravilnik o obvladovanju poslovnih tveganj 
- Poslovnik o delu komisije za zdravstveni material v Splošni bolnišnici Celje 
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

SB Celje ima v okviru Strateško razvojnega programa 2008–2017 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 
• Zagotavljanje permanentnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih ter prenosa  
      znanja 
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S7. Prostorski razvoj in opremljenost  

• Nadomestna novogradnja 
•  Posodabljanje in nabava nove opreme   
•  Razvoj prometne infrastrukture 

 

 
 
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 
V okviru Finančnega načrta 2010 so bili zastavljeni naslednji letni cilji, ki izhajajo iz strateških 
ciljev: 

Zs Letni cilji 2010 
Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje 

zastavljenih ciljev 

1. Optimizacija procesov na urgenci Mortaliteta  

2. Uvedba "case managerja" za vse elektivne 
primere Čas hospitalizacije, število zapletov 

3. Uvedba robotske kirurgije  Št. obravnav 

4. Reorganizacija dela v operacijskih dvoranah  Izdelan pravilnik in model procesa 

5. Vzpostavitev 'žilnega centra' Vzpostavljen žilni center 

6. Bariatrična kirurgija Št. obravnav 

7. Stalni srčni spodbujevalci Št. obravnav 

8. Pridobitev statusa kliničnosti na KO za 
kompleksno obravnavo poškodb Št. raziskovalnih del 

9. Internistična onkologija Št. obravnav 

10. Register strokovno medicinskih tveganj Št. vzpostavljenih registrov tveganj 

11. Zmanjšanje tveganja zaradi bolj kompleksne 
patologije Uvedena klinična pot 

12. Analiza stanja za izboljševanje pogojev dela 
in izvedba izobraževanj 

Akcijski načrt za izboljševanje pogojev dela, 
število izobraževanj po vsebinah, število 
udeležencev, število anketiranih 

13. Ciljno vodenje Št. udeležencev na izobraževanjih 

14. Usposabljanje  vodij oddelkov in glavnih 
medicinskih sester 

Št. udeležencev in število ur usposabljanja 
 

15. Izdelava kataloga internih izobraževanj Izdelan katalog 

16. Višanje deleža uvedbe   standarda ISO 9001 Število dokumentiranih postopkov 

17. Izdelava vloge za PRSPO  Oddana vloga 

18. 
Izboljšanje procesov dela z učinkovito izrabo 
digitalne slikovne diagnostike ob podpori 
sistema PACS  

Delež vpetosti PACSa v proces zdravljenja  

19. Posodobitev in nadgradnja IKT opreme Realizacija investicijskega načrta 2010 

20. 
Višanje deleža elektronsko podprtih procesov 
na strokovno medicinskem in poslovnem 
področju  

Št. procesov, kjer je uvedena elektronska 
podpora 

21. Pridobitev novih zdravstvenih programov Število pridobljenih novih programov 

22. Izpolnjevanje obsega dela do ZZZS in drugih 
pogodbenih določil do ZZZS 

100 % obseg dela, 100 % pridobitev 
pogodbene vrednosti ZZZS 

23. Uravnoteženo poslovanje v poslovnem letu 
2010 Gospodarnost poslovanja 

24. Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne 
plačilne sposobnosti Vrednost dospelih neporavnanih obveznosti 
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Zs Letni cilji 2010 
Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje 

zastavljenih ciljev 

25. Priprava vlog na razpise za pridobivanje 
evropskih sredstev 

Število oddanih vlog in obseg pridobljenih 
sredstev 

26. Pridobivanje donacijskih sredstev  Obseg pridobljenih sredstev 

27. Aktivno trženje zdravstvenih in 
nezdravstvenih storitev izven ZZZS Prihodek glede na plan 

28. Vzpostavitev evidence (grafika - načrti) 
uporabe prostorov, vključno s posodobitvami Vzpostavljena evidenca 

29. Znižanje temperature tople sanitarne vode s 
55 na 50stC Dosežena načrtovana temperatura 

30. Nadzor energetike preko Centralnega 
Nadzornega Sistema % znižanja stroškov 

31. Dogradnja merilnikov energentov oz. medijev Število dograjenih merilnikov 

32. Obvladovanje bolnišničnih okužb  

Število pravilno izvedenih kontaktnih izolacij, 
število napačno odvzetih nadzornih kužnin, 
število bolnikov z MRSA, ESBL in VRE, št. 
izvedenih učnih delavnic 

33. Obvladovanje neželenih dogodkov Število padcev odraslih bolnikov, št. 
novonastalih RZP, število vbodov z iglo 

34. 

Celovit pristop h kakovostni in varni 
zdravstveni obravnavi pacientov - 
standardizacija postopkov zdravstvene nege 
v procesu zdravljenja 

Št. sprejetih pacientov na dan operativnega 
posega, število sprejetih negovalnih 
standardov, število izvedenih nadzorov, 
izvedena anketa 

35. Notranja revizija po letnem načrtu Število načrtovanih revizij, število izdanih 
revizorjevih poročil 

36. Izpolnjena 'Izjava o oceni NNJF za leto 2009' Izpolnjena izjava NNJF 

37. 
Uvedba sistematičnega pristopa za celovito 
obvladovanje poslovnih tveganj v bolnišnici 
na nemedicinskem področju 

Št. vzpostavljenih registrov tveganj 

 
 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
 
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 
 
Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3  

Zs Cilji Opis realizacije ciljev z upoštevanjem kazalnika 

1 Optimizacija procesov na urgenci 

Cilj je bil realiziran. V okviru tega cilja smo uvedli 
interno izobraževanje vseh specializantov in 
pripravnikov, za specializante, ki se vključujejo v delo 
urgentnega centra, pa smo uvedli tudi notranjo 
certifikacijo.  

2 Uvedba "case managerja" za vse 
elektivne primere 

 Cilj je bil realiziran  - »case managerji« so uvedeni 
za vse elektivne primere 

3 Uvedba robotske kirurguje   Cilj je bil realiziran. V letu 2010 smo opravili 54 
radikalnih prostatektomij. 

4 Reorganizacija dela v operacijskih 
dvoranah  

 Cilj je bil realiziran. S popoldanskim delom se je 
izkoristek časa v operacijskih dvoranah izboljšal.  

5 Vzpostavitev 'žilnega centra'  Cilj je bil realiziran. Center za bolezni ožilja je začel 
delovati aprila 2010. 

7 Stalni srčni spodbujevalci  Cilj je bil realiziran. Stalne srčne spodbujevalce smo 
začeli vstavljati v oktobru. 
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Zs Cilji Opis realizacije ciljev z upoštevanjem kazalnika 

9 Internistična onkologija  Cilj je delno realiziran. Priprava prostorov in kadrov. 
Povečanje obsega zdravljenja v prvem polletju 2011. 

10 Register strokovno medicinskih 
tveganj 

 Cilj je bil dosežen. Register strokovno medicinskih 
tveganj je bil uveden na vseh oddelkih. Register se 
dopolnjuje. 

11 Zmanjšanje tveganja zaradi bolj 
kompleksne patologije 

 Cilj je bil realiziran. Izdelani sta bili dve novi klinični 
poti za robotsko kirurgijo in implantacijo stalnih srčnih 
spodbujevalnikov. 11 rednih internih strokovnih 
nadzorov pa je prineslo izboljšave v obliki protokolov 
za področja, ki so jih obravnavali. 

12 Analiza stanja za izboljševanje 
pogojev dela in izvedba izobraževanj 

Izdelana je bila analiza kritičnih točk, ki vplivajo na 
zdravje zaposlenih v posameznih službah. Formirana 
skupina za krepitev zdravja ter projekt "Čili za delo - 
zdravi in zadovoljni v SBC". Pripravljen akcijski načrt 
za izboljševanje pogojev dela. Izvedena so bila 3 
izobraževanja. Izvedeno je bilo anketiranje. Nakup 
opreme za boljše ergonomske pogoje na delovnih 
mestih - zdr.nega. Obnova strehe pralnice - boljša 
mikroklima, izdelan projekt prenove patologije. 

13 Ciljno vodenje 

Izvedeno je bilo usposabljanje vodij za ciljno vodenje 
in izvajanje letnih razgovorov. Delavnice so potekale 
v treh modulih po dva dni. Usposabljanja se je 
udeležilo 72 udeležencev. Vsak udeleženec je bil 
prisoten na usposabljanju 12 ur. 

14 Usposabljanje vodij oddelkov in 
glavnih medicinskih sester 

Izvedena so bila usposabljanja vodij oddelkov in 
glavnih medicinskih sester. Na usposabljanjih je bilo 
134 udeležencev. 

15 Izdelava kataloga internih 
izobraževanj 

Katalog internih izobraževanj je izdelan. V katalogu je 
trenutno 150 izobraževalnih vsebin, ki jih lahko 
izvedemo z lastnimi in zunanjimi predavatelji.  

16 Višanje deleža uvedbe   standarda 
ISO 9001 

Cilj je delno dosežen. Število dokumentiranih 
postopkov je 7. Razlog: Zaradi organizacijskih in 
kadrovskih sprememb v letu 2010 (menjava 
pomočnice direktorja za OIK in predstavnika vodstva 
za kakovost), zaposlitev pomočnika direktorja za 
SKP, uskladitev pravilnikov, sprememba 
organiziranosti urgentnih centrov v Sloveniji)  se 
aktivnosti niso izvajale po predvidenem terminskem 
planu. Intenzivnejše aktivnosti na projektu so se 
izvajale v drugi polovici leta 2010. Ukrep: pospešeno 
delovanje na projektu v letu 2011. 

18 

Izboljšanje procesov dela z 
učinkovito izrabo digitalne slikovne 
diagnostike ob podpori sistema 
PACS  

Cilj je delno dosežen. Realizacija 10%. Razlog: V 
januarju 2010 smo pripravili Dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) in ga oddali na MZ. V 
marcu 2010 smo na predlog MZ dokument dopolnili. 
Do decembra nismo imeli informacije o sprejetju / 
zavrnitvi dokumenta. V vmesnem času so potekale 
aktivnosti, ki se posredno dotikajo tudi tega projekta, 
predvsem v smislu reševanja akutne problematike 
delovanja obstoječega sistema. V decembru 2010 je 
vloga za projekt PACS bila odobrena s strani MZ. V 
teku je izdelava investicijskega programa za PACS.  
 

19 Posodobitev in nadgradnja IKT 
opreme 

Cilj je delno dosežen. Vsi načrtovani projekti niso 
izvedeni zaradi omejenih kadrovskih resursov.  

20 
Višanje deleža elektronsko podprtih 
procesov na strokovno medicinskem 
in poslovnem področju  

Cilj je dosežen. Realizacija: 12 podprtih procesov. 
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Zs Cilji Opis realizacije ciljev z upoštevanjem kazalnika 

21 Pridobitev novih zdravstvenih 
programov 

S strani Zdravstvenega sveta smo pridobili odobritev 
za izvajanje programa srčnih spodbujevalcev in 
bariatrične kirurgije. V okvir Pogodbe ZZZS je 
vključen program srčnih spodbujevalcev, vendar brez 
dodatnih finančnih sredstev. 

22 
Izpolnjevanje obsega dela do ZZZS 
in drugih pogodbenih določil do 
ZZZS 

Izpolnjevanje obsega dela do ZZZS je vključeno v 
poglavje 4.2., na področju drugih pogodbenih določil 
je potekalo vsklajevanje z ZZZS. 

23 Uravnoteženo poslovanje v 
poslovnem letu 2010 

 Tega cilja nam ni uspelo doseči, saj v letu 2010 
izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 
596.994 EUR.  

24 Zagotavljanje kratkoročne in 
dolgoročne plačilne sposobnosti 

Splošna bolnišnica Celje je v letu 2010  svoje 
obveznosti poravnavala v valutnem roku in ni imela 
težav z likvidnostjo.  

25 Priprava vlog na razpise za 
pridobivanje evropskih sredstev 

 V letu 2010 smo  uspešno oddali 7 vlog na različne 
razpise (rezultati enega razpisa še niso znani):  
- Ministrstvo za zdravje (sofinanciranje energetske 
sanacije v višini 2.942.760 EUR) 
- Agencija za raziskovalno dejavnost RS  
(sofinanciranje znanstvenih sestankov 2.000 EUR, 
sofinanciranje tuje znanstvene literature 13.927 EUR, 
sofinanciranje znanstvenih projektov 6.052 EUR) 
- Regionalna razvojna agencija Celje  (sofinanciranje 
štipendij v vrednosti 13.667EUR) 
- Zavod za zaposlovanje (prijava 113 zaposlenih v 
projekt znanje uresničuje sanje v vrednosti 67.800 
EUR) 
- 7. okvirni program (sofinanciranje raziskovalne 
dejavnosti v višini 2.497.175 EUR  - rezultati tega 
razpisa še niso znani) 

26 Pridobivanje donacijskih sredstev  

Donacije osnovnih sredstev oz. za nakup osnovnih 
sredstev: 94.200 EUR 
Pokrivanje str.strokovnega izobraževanja:288.055EUR

Pokrivanje stroškov robotske kirurgije: 85.800 EUR 

27 Aktivno trženje zdravstvenih in 
nezdravstvenih storitev izven ZZZS 

Vzpostavitev nove spletne strani 
www.robotska.kirurgija.sb-celje.si, izdaja zloženk o 
robotski kirurgiji,  aktivna trženjska udeležba na  
kongresu EAU 6th South Eastern European Meeting 
(SEEM) v Istanbulu, prvi razgovori o sodelovanju na 
področju trženja robotske kirurgije z zdravstvenimi 
ustanovami na Hrvaškem in Srbiji, priprava internega 
pravilnika o samoplačniških stor.. 

28 
Vzpostavitev evidence (grafika - 
načrti) uporabe prostorov, vključno s 
posodobitvami 

Cilj je bil realiziran. Načrti so posodobljeni s 
posodobitvami tekočega leta  

29 Znižanje temperature tople sanitarne 
vode s 55 na 50stC 

Temp. znižujemo skladno z uravnoteženjem temp. po 
celotnem objektu, pri tem skrbimo, da ne pade nikjer 
pod 50stC. Znižali smo jo na 52-53stC in jo še 
znižujemo.  

30 Nadzor energetike preko 
Centralnega Nadzornega Sistema 

Nadzor energetike preko CNS se neprestano širi. Ob 
praktično vsaki sanaciji, kjer je predmet tudi 
energetika, dograjujemo merilnike in jih navezujemo 
na CNS. V projektu nadomestne novogradnje so 
predvideni merilniki za vse energente v zajetih 
objektih, v projektu Energetske sanacije pa merilniki, 
s katerimi bomo dokazovali prihranke v vseh 
energetsko saniranih objektih. V letu 2010 je bilo 
dograjenih 5 števcev 

31 Dogradnja merilnikov energentov oz. 
medijev 
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Zs Cilji Opis realizacije ciljev z upoštevanjem kazalnika 

32 Obvladovanje bolnišničnih okužb  

68 % izolacij je bilo neskladnih s standardom, vendar 
ocena ni realna zaradi tega, ker smo z notranjo 
presojo pričeli šele ob koncu leta. 
Vseh nadzornih kužnin je bilo 5437, od tega jih je bilo 
990 nepravilno odvzetih ali nepravilno označenih, kar 
je 18 %. Strošek zaradi nepravilnega odvzema pa je 
v letu 2010 znašal 6000 EUR. 
MRSA - 77 bolnikov (2009 78), ESBL  - 346 (2009 
311), MRSA in ESBL + - 25 (2009 23), VRE - 2 (2009 
4) 

Število udeležencev na učnih delavnicah je bilo 918. 

33 Obvladovanje neželenih dogodkov 

Cilj je dosežen. 162 padcev odraslih pacientov v letu 
2010 -  realizirana incidenca 0,36/ciljna incidenca 
0,38  
Cilj je dosežen. Število novonastalih RZP v letu 2010 
je 74 – realizirana incidenca 1,87/ciljna incidenca 
2,48 
CIlj je dosežen: 30 vbodov z iglo/cilj 35 vbodov z iglo.  

34 

Celovit pristop h kakovostni in varni 
zdravstveni obravnavi pacientov - 
standardizacija postopkov 
zdravstvene nege v procesu 
zdravljenja 

Koordinator primera je bil uveden tudi na Odd. za 
čeljustno in obrazno krg. in ORL. Število sprejetih 
pacientov iz računalniškega sistema pa žal ni 
mogoče pridobiti. 
2 nova in 4 posodobljeni negovalni standardi. Ostali 
so še v pripravi. 
75 presoj 
Anketa o zadovoljstvu bolnikov v Splošni bolnišnici 
Celje (1.-31.10.2010) in Anketa o izkušnjah odraslih 
pacientov v akutni bolnišnici (oktober-december) 

35 Notranja revizija po letnem načrtu 
Za leto 2010 so bile izvedene vse načrtovane 
aktivnosti na področju notranjega revidiranja, z 
izjemo ene notranje revizije, ki je trenutno v teku. 

36 Izpolnjena 'Izjava o oceni NNJF za 
leto 2009' 

Trenutno poteka obdelava samoocenitvenih 
vprašalnikov za leto 2010. Obrazec Izjava bo 
izpolnjena pravočasno. 

37 

Uvedba sistematičnega pristopa za 
celovito obvladovanje poslovnih 
tveganj v bolnišnici na 
nemedicinskem področju 

V letu 2010 je bil sprejet interni predpis-Pravilnik o 
obvladovanju poslovnih tveganj v Splošni bolnišnici 
Celje. Pravilnik določa sistematični pristop za celovito 
obvladovanje poslovnih tveganj, tako za 
nemedicinsko kot tudi medicinsko področje 
poslovanja. 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 
 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

 
Glavne značilnosti pogodbenega odnosa z ZZZS v letu 2011 so bile: 

- v obdobju januar do marec 2010 je veljala Pogodba 2009, ki je že vključevala vse 
varčevalne ukrepe iz leta 2009 in bila glede na to znižana za 7 % oz za 6 mio 
EUR glede na stanje pred varčevanjem;   

- s 1.4.2010 dalje je stopila v veljavo Pogodba 2010, ki  temelji na že znižani 
omenjeni osnovni vrednosti Pogodbe 2009 (za SB Celje je do 31.3.2009 veljala 
skupna pogodbena vrednost redne pogodbe ZZZS v višini 85,310 mio EUR, od 
1.4.2010 dalje pa velja  pogodbena vrednost v višini 78,982 mio EUR); 

- poleg samega znižanja cen obstoječih programov so šli  varčevalni ukrepi s 
strani ZZZS še v smeri povečevanja programov ob istem obsegu finančnih 
sredstev, v SB Celje pa dodatno še  iz naslova precenjenosti programa akutne 
obravnave tako v letu 2009 kakor tudi v letu 2010. S Pogodbo 2010 je bila SB 
Celje  tako obvezana povečati program akutne obravnave v vrednosti 816.510 
EUR ob nespremenjenem obsegu finančnih sredstev;  

- v okviru sklepanja Pogodbe 2010 je bil izveden obvezen prenos 2 % vrednosti 
akutne obravnave (830.000 EUR) na specialistično amb.dejavnost, kjer so se 
najbolj povečali programi RTG diagnostike (CT, MR, ultrazvok), ortopedije, 
dermatovenerologije, gastroenterologije, tireologije, maksilofacilane kirurgije in v 
manjšem obsegu internistične urgentne dejavnosit, ginekologije in nevrologije; 

- SB Celje je sprožila arbitražni postopek na predlog Pogodbe 2010, kjer pa  ni 
dosegla zahtevanih finančnih sredstev iz naslova presežkov programa 2010 v 
vrednosti 425.890 EUR in neustreznega vrednotenja nekaterih programov  v 
višini 689.452 EUR (terapije z zdravilom Octagam, onkologija);   

- v okviru arbitražnega postopka na predlog Pogodbe 2010 so bila dosežena 
nekatera pomembna prestrukturiranja amb. programov (fizioterapija, infektologija, 
internistična urgenca); 

-  z arbitražo na predlog Pogodbe 2010 v mesecu juniju 2010 je bilo dogovorjeno, 
da se v okviru obstoječih finančnih sredstev (sredstev precenjenosti) dodatno 
izvaja dragi program srčnih spodbujevalcev v višini 274.000 EUR (60 posegov);  

- iz naslova nacionalnih razpisov so bili v SB Celje znižani nekateri prospektivni 
programi, kar pa ni povzročilo zmanjšanih obsegov teh programov v  SB Celje, 
le-ti so bili ob končnem obračunu 2010 v celoti plačani z določili Aneksa 2 k 
Splošnemu dogovoru 2010 (možnost plačila do 20 % preseganja programov);  

- po predlogu Aneksa 1 k Pogodbi 2010 so se napovedovala dodatna zniževanja 
prihodkov s strani ZZZS; za SB Celje naj bi se znižali še za dodatnih 2,3 mio 
EUR. Glede na to je SB Celje sprožila arbitražni postopek na Aneks 1, ki je bil po 
predlogu Ministrstva za zdravje tako za SB Celje kakor tudi za druge bolnišnice 
ugodno rešen, tako da se dodatno znižanje prihodkov s strani ZZZS v letu 2010 
ni uveljavilo; 

- ob nespremenjenem obsegu finančnih sredstev je glede na Aneks 1 k Pogodbi 
2010 potrebno opraviti tudi povečano število preiskav magnetne resonance in CT 
dejavnosti v skupni vrednosti 165.405 EUR v skladu z novim modelom 
obračunavanja teh dveh dejavnosti; 

- SB Celje je v okviru izvajanja prospektivnih programov sledila potrebem 
prebivalstva, prestrukturirala je program operacij endoprotez kolka in kolena v 
smeri povečevanja endoprotez kolena, kjer se potrebe glede na čakalno dobo 
povečujejo; 

- SB Celje je v okviru predloga prestrukturiranj pogodbenih programov z ZZZS 
dosegla prestrukturiranje programov urgentnih specialističnih  dejavnosti v skupni 
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vrednosti 230.000 EUR, začasen prenos programov ortopedije in fiziatrije iz ZD 
Celje v skupni vrednosti 28.800 EUR,  ni pa dosegla prestrukturiranje ostalih 
predlaganih programov spec. ambulantne dejavnosti, kjer je ostalo neplačanih 
realiziranih programov v višini 160.770 EUR.  

 
SB Celje si je več zadnjih let prizadevala preko Zdravstvenega sveta pridobiti program 
internistične onkologije. Ob koncu leta  2010 je bilo v okviru Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 
2010 določeno, da se standardna sistemska zdravljenja oz. določen program internistične 
onkologije prenaša v UKC Maribor, SB Celje in SB Šempeter. Finančna sredstva za samo 
izvajanje dejavnosti niso bila vnaprej opredeljena, po Dogovoru je možno  naknadno pridobiti 
samo morebitno pokritje dodatnih materialnih stroškov.  SB Celje že izvaja program 
internistične onkologije v okviru internistične onkološke ambulante, kjer pa smo v letu 2010 
ugotavljali nepokrite stroške, saj jih ni možno ZZZS-ju zaračunati v okviru obstoječega 
obračunskega sistema. 
 
V letu 2010 je bil Zdravstvenemu svetu predložen program robotsko asistirane radikalne 
prostetatektomije. SB Celje je predlagala pokritje dodatnih stroškov za 150 posegov v skupni 
višini 396.734 EUR.  Program je bil obravnavan na dveh sejah Zdravstvenega sveta in ni bil 
odobren, zahtevane so še dodatne obrazložitve. 
 

Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2009 in pogodbe 2010 v EUR ter deležih 
posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo 

Zap. 
št. 

DEJAVNOST Pogodba 2009 Pogodba 2010 
Plačana 

realizacija 
2010 

Indeks 
10/09** 

  EUR % EUR % EUR 
1. Akutna boln. obravnava 59.895.383 70,94 55.229.457 69,24 56.293.397 70,02 
2. Ostale boln. dejavnosti              
3. Neakutna boln. obravnava 1.320.588 1,56 1.254.410 1,57 1.363.820 1,70 
4. Doječe matere 86.234 0,10 51.027 0,06 42.586 0,05 
5. Spremljevalci 1.389 0,00 1.907 0,00 1.762 0,00 
6. Sobivanje starša ob 

hospitaliziranem otroku 273.650 0,32 258.391 0,32 301.757 0,38 
7. Osnovna zdravstvena 

dejavnost 468.924 0,56 686.357 0,86 651.992 0,81 
8. Zobozdravstvena dej.             
9. Reševalni prevozi             
10. Lekarniške storitve             
11. Spec. amb. dejavnost 17.328.260 20,52 17.276.860 21,66 16.995.270 21,14 
12. Funkcionalna diagnostika             
13. Dialize 5.054.566 5,99 5.001.166 6,27 4.747.512 5,91 
14. Drugo*             
 SKUPAJ 84.428.994 100,00 79.759.575 100,00 80.398.096 100,00 

* ostali program, ki ni zajet v tabeli z dodatno obrazložitvijo 
** primerjava pogodb 2010 in 2009 

 

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2010 do ZZZS in ostalih 
plačnikov z obrazložitvijo 
 
Tabelaričen prikaz realiziranega fizičnega obsega dela v letu 2010 do ZZZS in ostalih 
plačnikov v primerjavi s planiranim prikazujemo v prilogi tega poročila (Obrazec 1: Delovni 
program). Glede na to, da predstavlja obseg dela do ZZZS večinski delež vsega 
opravljenega dela, pa v nadaljevanju izpostavljamo obseg dela do ZZZS ter podajamo 
ustrezne obrazložitve.   
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Akutna bolnišnična obravnava 
 
V prikazan planirani in realizirani  obseg dela akutne bolnišničen obravnave iz Tabele 3 
vključujemo: 

- obseg dela po redni Pogodbi ZZZS (plan je sestavljen iz Pogodbe 2009 (od 1.1-
31.3.2010) in pogodbe 2010 z Aneksom 1 in Aneksom 2 (1.4.-31.12.2010); 

- obseg dela po Pogodbi o izvajanju nacionalnih razpisov v letu 2010; 
- obseg dela glede na določila Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 2010 (možnost 20 % 

preseganja določenih prospektivnih programov). 
 
Ob upoštevanju vseh treh postavk je v podatkih o planiranem obsegu dela za leto 2010 
prikazan maksimalen možen obseg, za katerega  bi  SB Celje lahko pridobila v letu 2010 
plačilo  s strani ZZZS.  
 
Tabela 3 : Realizacija obsega dela akutne obravnave do ZZZS v letu 2010   

AKUTNA OBRAVNAVA Realizacija Plan Realizacija Indeks Indeks 

  1-12 2009 1-12 2010 1-12 2010 R10/R09 R10/P10 

- število SPP primerov 35.415 35.440 35.546 100,37 100,30 

- število uteži 47.555,37 47.605,16 47.189,83 99,23 99,13 

- povprečna utež 1,343 1,343 1,328 98,87 98,83 
 
Iz tabele 3 je razvidno, da je SB Celje v letu 2010 presegla planirano in realizirano število 
primerov akutne obravnave iz leta 2009. Zaradi manjše povprečne realizirane uteži od 
planirane in realizirane v letu 2009 pa ni bilo doseženo planirano število uteži. Glede na to, 
da je poleg doseganja samega števila primerov končno plačilo s strani ZZZS pogojeno z 
doseganjem števila uteži, SB Celje v letu 2010 na programu akutne obravnave ni pridobila 
celotnega plačila, ki ga je bilo možno pridobiti s strani ZZZS. Tako bi bilo možno ob 
doseganju planiranega števila uteži v letu 2010 s strani ZZZS dodatno pridobiti še 495.490 
EUR.  
 
ZZZS sicer pripravlja ločene obračune iz posamičnih v uvodu naštetih meril oz. pogodb. 
Glede na to, da gre za enake programe iz različnih naslovov plačil, je v zgornji tabeli 3 
prikazan obseg programov na način, ki je primerljiv tudi s preteklim letom. Sicer pa je SB 
Celje v okviru prikazanih podatkov iz tabele 3 v celoti realizirala programe iz Pogodbe o 
izvajanju nacionalnih razpisov in tudi pridobila in realizirala še dodatne programe iz 
naknadne  prerazporeditve teh programov. Glede na to se  realizirani programi iz nacionalnih 
razpisov iz leta 2010 v celoti s 1.1. 2011 vključijo v obseg programov redne pogodbe ZZZS. 
V celoti in presežen je bil tudi načrtovani program prospektivnih primerov v okviru rednega 
programa akutne obravnave, možno pa bi bilo pridobiti glede na obračunska merila plačilo 
ostalih programov akutne obravnave, kjer pa ni bilo že prej omenjene zadostne realizacije 
števila uteži. V okviru ostalih programov akutne obravnave je bilo realiziranih tudi  za leto 
2010 dogovorjenih 20 posegov programa stalnih srčnih spodbujevalcev v skupni vrednosti 
91.860 EUR. 
 
Iz podatkov realiziranega obsega dela po posameznih dejavnosti (Tabela 4) ugotavljamo, da 
se je v letu 2010 glede na leto 2009 najbolj povečal obseg dela na področjih pediatrije, ORL 
in nevrologije. Povečan obseg hospitalizacije otrok je pogojen z dvema večjima epidemijama 
v letu 2010. Vzrok za izkazan zmanjšani obseg dejavnosti  programa okulistike v letu 2010 je 
v večinskem  prenosu operacij sivih mren na spec. amb. dejavnost.  
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Tabela 4: Struktura ABO ( akutna bolnišnična obravnava) po dejavnostih v številu primerov in 
številu uteži ( do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri 

Dejavnosti 
  

Realizacija 2009 Realizacija 2010 
Indeksi 

2010/2009 struktura 2010 

št. 
primerov št. uteži 

št. 
primerov št. uteži 

število 
primerov 

število 
uteži primerov uteži 

kirurgija 9.981  15.907,68 9.788 15.643,72 98,07 98,34 27,54 33,15 
ortopedija 1.220  3.603,80 1.237 3.428,25 101,39 95,13 3,48 7,26 
internisitka 8.010  13.683,90 8.113 13.529,38 101,29 98,87 22,82 28,67 
infektologija 1.872  1.909,12 1.824 1.771,83 97,44 92,81 5,13 3,75 
nevrologija 1.221  2.837,75 1.285 2.871,33 105,24 101,18 3,62 6,08 
ginekologija 7.068  5.266,96 7.008 5.492,14 99,15 104,28 19,72 11,64 
pediatrija 3.164  2.021,48 3.463 2.175,00 109,45 107,59 9,74 4,61 
ORL 1.646  1.519,31 1.821 1.562,49 110,63 102,84 5,12 3,31 
okulistika 576  332,81 385 229,57 66,84 68,98 1,08 0,49 
maksil. Krg. 145  84,05 144 87,96 99,31 104,65 0,41 0,19 
dermatologija 512  388,51 478 398,16 93,36 102,48 1,34 0,84 
SKUPAJ 35.415  47.555,37 35.546  47.189,83 100,37 99,23 100,00 100,00 
 

Sestavni del obsega akutne obravnave je program prospektivnih primerov, ki predstavlja cca 
eno tretjino vseh programov akutne obravnave. V tabeli 5 prikazujemo celotno realizacijo 
prospektivnih programov v letih 2009 in 2010 ne glede na to, iz kakšnega pogodbenega 
naslova so bili izvajani (redni program, nacionalni razpisi, možno preseganje programov 
glede na Dogovor). 
 
V planirani program prospektivnih primerov za leto 2010  vključujemo prospektivne programe 
po redni pogodbi in program iz nacionalnih razpisov. Zaradi prikaza, na katerih programih je 
SB Celje v letu 2010 pridobila plačilo iz naslova določil Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru, v 
plan 2010 nismo vključili povečanja 20 % obsega. Iz tabele 5 je tako razvidno, da je SB Celje 
pridobila plačilo glede na določila Ankesa 2 k Splošnemu dogovoru 2010 na naslednjih 
programih: operacije na ožilju, koronarografije, operacije kile, žolčnih kamnov, endoproteze 
kolka, kolena, operacije hrbtenice. Glede na določila Dogovora je bil tudi v celoti plačan 
realizirani obseg števila porodov.  
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Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri  v letu 2010 

Naziv programa 
  

Realizacija Plan Realizacija indeks indeks 
2009 2010 2010 R10/R09 R10/P10 

*Operacija sive mrene 907 776 869 95,81 111,98 
Operacije nosu in grla 2.040 1.453 2.244 110,00 154,44 
Operacije na odprtem srcu           
PTCA 328 333 317 96,65 95,20 
Operacije na ožilju-arterije in vene 377 360 401 106,37 111,39 
Operacije na ožilju - krčne žile 170 205 219 128,82 106,83 
Koronarografija 663 673 709 106,94 105,35 
Angiografija 528 564 512 96,97 90,78 
Operacije kile 594 485 609 102,53 125,57 
Operacija žolčnih kamnov 452 439 489 108,19 111,39 
Endoproteza kolka 394 336 359 91,12 106,85 
Endoproteza kolena 233 170 203 87,12 119,41 
Ortopedske operacije rame 89 119 94 105,62 78,99 
Artroskopija 242 234 250 103,31 106,84 
Operacija hrbtenice 166 180 188 113,25 104,44 
Operacija karpalnega kanala 92 56 88 95,65 157,14 
Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje 116 110 135 116,38 122,73 
Odstranitev osteosintetskega materiala 423 325 403 95,27 124,00 
Porod 2.116 2.039 2.167 102,41 106,28 
Splav 783 700 708 90,42 101,14 
Lažji pos. na zun.delu žen. rep.sistema 1.585 1.138 1.395 88,01 122,58 
Operacija stresne inkontinence 74 80 90 121,62 112,50 
SKUPAJ 12.372 10.775 12.449 100,62 115,54 

* podatki vključujejo skupen program operacij sivih mren, kjer je bilo v letu 2010 hospitalno planiranih in realiziranih 78 sivih 
mren, ostale so bile obračunane ambulantno 

 
Iz primerljivih podatkov o realizaciji prospektivnih programov iz leta 2010 in leta 2009 je 
razvidno, da je bil kljub preseganju planiranega programa v letu 2010 realiziran manjši 
program endoprotez kolka in kolena. Vzrok je v realizaciji nekaterih drugih programov s 
področja ortopedije, kjer se  tudi pojavljajo dolge čakalne vrste (artroskopija, operacija rame, 
operacije hrbtenice), kjer pa je bila realizacija v letu 2010 večja kot v letu 2009. Glede na 
realizacijo iz leta 2009 se je v letu 2010 najbolj povečal program operacij krčnih žil (za 
28,8%) s čemer so se tudi skrajšale čakalne dobe za te posege. 
 
 
Neakutna bolnišnična obravnava  
 
Tabela 6: Realizacija obsega neakutne obravnave v letu 2010 

NEAKUTNA OBRAVNAVA Realizacija Plan Realizacija Indeks Indeks 

  2009 2010 2010 R10/R09 R10/P10 

- neakutna obravnava ( št. oskrbnih dni) 9.571 11.510 13.479 140,83 117,11 
 
SB Celje je v letu 2010 v celoti dosegla in tudi presegla program neakutne obravnave. Za 
presežen program neakutne obravnave je SB Celje glede na določila Dogovora tudi pridobila 
dodatno plačilo preseženega programa v višini 106.000 EUR.  
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Spremljanje (doječe matere, sobivanje,spremstva) 
 

Tabela 7: Realizacija obsega dela doječih mater, sobivanja staršev in spremljanj do ZZZS v 
letu 2010 

SPREMSTVO Realizacija Plan Realizacija Indeks Indeks 

  2009 2010 2010 R10/R09  R10/P10 

- doječe matere - št. NOD 1.410 1.619 1.173 83,19 72,45 
- sobivanje starša ob bolnem otroku - št. 
NOD 7.312 7.140 8.310 113,65 116,39 

- spremljevalci  24 19 16 66,67 84,21 
 
Iz podatkov je razvidno, da programa doječih mater in spremljevalcev nista bila v celoti 
realizirana, medtem ko je bil program sobivanje staršev ob bolnem otroku presežen. 
Program spremstev se plačuje v celoti glede na doseženo realizacijo. 
 
Ležalna doba 
 
Iz spremljanja podatkov o ležalni dobi ugotavljamo, da je bila v obdobju zadnjih štirih let v 
letu 2010 v SB Celje najnižja ležalna doba, ki je bila v povprečju 4,38 dni na 
hospitaliziranega pacienta. 
 
Tabela 8: povprečna ležalna doba v SBC ( št. dni) 

Leto  2007 2008 2009 2010 indeks 
10/09 

št. dni 4,68 4,94 4,77 4,38 91,80 
 
 
Ambulantna dejavnost   
 
Planiran obseg spec. amb. dejavnosti v letu 2010 prikazujemo na osnovi sestavljenega plana 
iz Pogodbe 2009 in Pogodbe 2010, ki je stopila v veljavo s 1.4.2010 vključno z aneksom 1 in 
aneksom 2 k Pogodbi 2010. 
 
V skladu z določili Splošnega dogovora 2010 je bilo s 1.4.2010 na ambulantno dejavnost 
preneseno 2 % vrednosti akutne obravnave (830.000 EUR). Za ta obseg finančnih sredstev 
so bili povečani programi spec.amb.dejavnosti na naslednjih dejavnostih: RTG diagnostika 
(CT, MR, ultrazvok), ortopedija, dermatovenerologija, gastroenterologija, tireologija, 
maksilofacilana kirurgija in v manjšem obsegu internistična urgentna dejavnosit, ginekologija 
in nevrologija. Ob sklepanju Pogodbe 2010 je bilo v okviru arbitraže doseženo 
prestrukturiranje naslednjih programov: fizioterapija, internistična urgenca in infektologija. S 
1.9.2010 je bil uveden povsem nov način obračunavanja dejavnosti CT in MR, ki sta se 
izločila iz obstoječega sistema ambulantnih točk. Glede na to jih zaradi primerljivosti 
podatkov s preteklim letom v prikazu iz tabele 10 v celoti izločamo (na letnem nivoju) iz 
skupnega seštevka spec.amb. dejavnosti in njihovo realizacijo prikazujemo ločeno v 
nadaljevanju tega gradiva v tabeli 11.   
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Tabela 9: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2010 

AMBULANTNA DEJAVNOST *Realizacija *Plan *Realizacija Indeks Indeks 

2009 2010 2010 R10/R09  R10/P10 
1. Spec.amb.dej. s funkc. diagnostiko 
-brez MR in CT           

- št. točk 3.652.269 3.905.233 3.728.780 102,09 95,48 

- št. obiskov oz. preiskav 312.980 316.459 307.238 98,17 97,09 

2. Osnovna zdravstvena dejavnost           

- ginekološki dispanzer -št. količnikov 47.861 52.549 48.925 102,22 93,10 

- fizioterapija - št. točk 178.994 201.947 203.033 113,43 100,54 
*izločen program CT in MR, ki ga prikazujemo posebej 
 
Iz podatkov je razvidno, da skupni program specialistično ambulantne dejavnosti s 
funkcionalno diagnostiko do ZZZS v letu 2010 ni bil realiziran v celoti, kljub temu pa je 
presegel realizirano število točk iz leta 2009. Vzrokov  za nedoseganje je več, vsekakor je 
tudi povečani plan v letu 2010 ter pomanjkanje ključnih nosilcev na nekaterih dejavnostih, 
nenačrtovani odhodi zdravnikov med letom in izpad dela. V celoti tudi ni bil dosežen program 
ginekološkega dispanzerja zaradi nedoseganja indeksa glavarine, ki se sicer izboljšuje, 
vendar je v letu 2010 še vedno dosegal le 96,39 % slovenskega povprečja opredeljenih oseb 
(v letu 2009 je bil dosežen indeks glavarine v višini 92,81 %).    
 
Program spec. amb. dejavnosti je načrtovan posebej in tudi obračunan na nivoju posamezne 
specialistične dejavnosti oz. kontov ZZZS. Prelivanje med dejavnostmi ni možno, preseganja 
in nedoseganja posameznih planov predstavljajo bolnišnici izgubo, zato  pa je v skladu z 
Dogovorom možno prestrukturiranje programov. 
 
SB Celje je med letom leta ugotavljala, da se kljub prestrukturiranju ob samem sklepanju 
Pogodbe 2010 glede na planirane obsege pojavljajo na nekaterih dejavnostih presežki, na 
določenih pa manjki programov. ZZZS-ju je SB Celje konec septembra 2010 predlagala  
prestrukturiranje med temi programi, kar pa ni bilo v celoti odobreno. Na pobudo ZZZS pa je 
bil začasno iz ZD Celje prenešen program fiziatrije in ortopedije, tako da je za te dejavnosti, 
ki so bile v zavrnjenih predlogih prestrukturiranja, SB Celje pridobila plačilo v celotni 
realizaciji programov.   
 
Realizacija posameznih dejavnosti spec. amb. dejavnosti v primerjavi z letom 2009 in s 
planom 2010 je razvidna iz tabele 10. 
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Tabela 10 : Plan in realizacija ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2010 ter primerjava z 
letom 2009 

Konto ODDELEK ŠT. TOČK ŠT. OBISKOV 

ZZZS ENOTA realiz.09 plan 10 realiz.10 R10/R09 ind. 
R10/P10 

realiz.09 plan 
10 

realiz.10 R10/R09 ind. 
R10/P10 

201 
102 

INTERNISTIČNA NUJNA 
POMOČ 102.840 106.697 107.163 104,20 100,44 13.161 13.776 13.063 99,26 94,82 

201 
103 KIRURŠKA NUJNA POMOČ 329.656 312.894 311.232 94,41 99,47 30.561 32.136 30.265 99,03 94,18 
201 
105 RTG DIAGNOSTIKA 305.483 336.869 327.108 107,08 97,10 85.078 98.164 86.720 101,93 88,34 
201 
104 UZ DIAGNOSTIKA 128.990 157.811 138.965 107,73 88,06 10.852 9.288 11.398 105,03 122,72 
201 
090 MAMOGRAFIJA  38.699 36.192 35.810 92,53 98,94 4.114 3.863 3.777 91,81 97,77 
201 
046 FIZIATRIČNA AMBULANTA 30.854 36.580 35.818 116,09 97,92 2.519 2.917 2.887 114,61 98,97 
201 
098 TIREOLOGIJA 183.275 191.700 192.416 104,99 100,37 2.884 3.431 3.339 115,78 97,32 
201 
031 KIRURGIJA 594.025 631.499 607.255 102,23 96,16 78.782 75.260 77.469 98,33 102,94 
201 
032 ORTOPEDIJA 109.245 126.497 124.189 113,68 98,18 12.628 15.467 12.340 97,72 79,78 
201 
033 ORL 184.744 193.591 177.243 95,94 91,56 21.163 21.124 21.457 101,39 101,58 
201 
045 MAKSILOF. KRG 149.952 157.464 166.292 110,90 105,61 7.994 6.610 8.834 110,51 133,65 
201 
034 OKULISITKA 252.326 237.340 219.758 87,09 92,59 25.495 26.331 22.967 90,08 87,22 
201 
097 KARDIOLOGIJA 184.995 224.119 192.659 104,14 85,96 41.148 40.240 35.192 85,53 87,46 
201 
025 INTERNISTIKA 52.449 76.367 86.048 164,06 112,68 6.996 7.319 7.104 101,54 97,06 
201 
052 

DIABETOLOGIJA Z 
ENDOKRINOLOGIJO 115.112 125.701 121.103 105,20 96,34 10.081 9.537 10.951 108,63 114,83 

201 
096 GASTROENTEROLOGIJA 183.955 177.595 164.792 89,58 92,79 2.036 2.115 1.396 68,57 66,00 
201 
028 NEVROLOGIJA 278.315 315.010 264.749 95,13 84,04 9.051 9.299 9.097 100,51 97,83 
201 
027 INFEKTOLOGIJA 43.468 39.764 42.445 97,65 106,74 6.844 6.475 6.651 97,18 102,72 
201 
035 DERMATOVENEROLOGIJA 106.227 138.965 121.365 114,25 87,33 18.591 21.265 20.539 110,48 96,59 
201 
030 GINEKOLOGIJA 105.685 104.061 120.548 114,06 115,84 8.235 8.225 8.485 103,04 103,16 
201 
029 PEDIATRIJA 171.974 178.517 171.822 99,91 96,25 10.697 11.069 11.425 106,81 103,22 

 
Glede na obračunska merila (osnovni kriterij je doseganje števila amb. točk, dodatni kriterij je 
doseganje števila obiskov na posamezni specialnosti), je SB Celje izpolnila program v okviru 
planiranih vrednosti oz. minimalnih odstopanj od planov na naslednjih dejavnostih: 
internistična nujna pomoč, kirurška nujna pomoč, mamografija, fizioterapija, fiziatrija, 
tireologija, kirurgija, ortopedija, otorinolaringologija, diabetologija in pediatrija.  
 
Planirane vrednosti programov niso bile dosežene na naslednjih dejavnostih: RTG 
diagnostika, UZ diagnostika, okulistika, kardiologija, gastroenterologija, nevrologija in 
dermatologija. Skupna vrednost nerealiziranih programov je v višini 434.000 EUR. 
 
Planirane vrednosti programov so bile presežene na naslednjih dejavnostih: maksilofacialna 
kirurgija, internistika, infektologija in ginekologija. Skupna vrednost navedenih preseženih in 
neplačanih programov s strani ZZZS je v višini 111.000 EUR.  
 
V okviru ambulantne dejavnosti pa SB Celje v letu ni pridobila plačila presežene realizacije 
operacij sivih mren za 93 posegov v skupni vrednosti 49.770 EUR. 
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Za vse navedene presežene in nedosežene programe je bilo predlagano prestrukturiranje 
programov, kar pa ni bilo odobreno s strani ZZZS. 
 
Tabela 11: Plan in realizacija  MR in CT preiskav v letu 2010 

 DEJAVNOST 
Realizacija 

2009 Plan 2010 Realizacija 
2010 

ind 
R10/R09 

ind 
R10/P10 

 MR- št. preiskav  3.921 4.199 4.512 115,07 107,45 

 CT - število preiskav  6.444 8.794 8.416 130,60 95,70 
 
S 1.9.2010 je bil uveden nov model plačevanja dejavnosti MR in CT, istočasno je bil tudi 
povečan program teh dejavnosti v okviru istih sredstev, saj so se  z novim načinom obračuna 
znižale cene teh preiskav. Sam plan teh dveh dejavnosti je bil s tem v letu 2010 povečan že 
drugič, prvič v okviru obveznega 2 % prenosa programa akutne obravnave na spec. amb. 
dejavnost ob sklepanju Pogodbe 2010 z veljavnostjo od 1.4.2010 dalje.  
 
Iz podatkov v tabeli 11 je razvidno, da sta oba navedena programa v letu 2010 bistveno 
presegla realizacijo iz preteklega leta. Pri tem je program magnetne resonance presegel tudi 
planirano število preiskav, medtem ko jih program CT dejavnosti ni dosegel v celoti. 
Presežen program MR dejavnosti je bil s strani ZZZS glede na določila Aneksa 2 k 
Splošnemu dogovoru 2010 plačan v celoti.  
 
Čakalna doba na dejavnosti MR pogojuje večje število preiskav, kjer pa ima SB Celje 
omejene kadrovske in opremske kapacitete. Povečan program CT dejavnosti je posledica 
nakupa novega CT aparata, ki je omogočil, da se je čakalna doba bistveno znižala in je 
praktično na tej dejavnosti v SB Celje ni.  
 
Dializna dejavnost  
 
Tabela 12: Realizacija obsega dela dializne dejavnosti do ZZZS v letu 2010 

DIALIZNA Realizacija Plan Realizacija indeks indeks 

DEJAVNOST 2009 2010 2010 R10/R09 R10/P10 

DIALIZA I - kronična 7.430 7.830 7.433 100,04 94,93 

DIALIZA II - akutna 1.009 1.102 828 82,06 75,14 

DIALIZA III- hemofiltracija… 12.682 12.892 12.811 101,02 99,37 

DIALIZA IV - perit. dializa - dan 2.114 2.228 1.812 85,71 81,33 

SKUPAJ 23.235 24.052 22.884 98,49 95,14 
 
Skupno število opravljenih dializ do ZZZS v letu 2010 je bilo za 1,5 % manjše kot v letu 2009. 
Planiran obseg dializne dejavnosti s Pogodbo ZZZS, ki vključuje predvideno rast dializne 
dejavnosti, do česar pa v letu 2010 v SB Celje ni prišlo, ni bil dosežen.  
 
 
4.3. POSLOVNI IZID 
 

Tabela 13: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov 

ELEMENTI BILANCE USPEHA Leto 2009 Leto 2010 Indeks 
10/09 

Prihodki 87.494.431 88.595.489 101,3 

Odhodki 87.317.590 89.192.483 102,1 

Poslovni izid 176.841 -596.994   

Delež izgube/presežka v celotnem prihodku 0,20 0,67   
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5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 
IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 

Pri izvajanju programov dela in njihovemu uresničevanju igra pomembno vlogo pravočasno 
definiranje potrebnega obsega dela v določenem koledarskem letu, ki pomeni tudi 
obračunsko leto. V letu 2010 je zaradi sprememb pogodbenih določil ZZZS in spremembe 
obračunskih meril med letom večkrat prihajalo do negotovosti glede planov obsega dela do 
konca leta. Dodaten problem so povzročila znižanja prospektivnih programov sredi leta 
zaradi nacionalnih razpisov. SB Celje se je odločila, da zmanjšanih  programov zaradi 
nacionalnih razpisov vsaj začasno ne bo omejevala, dokler ne bodo v mesecu septembru 
znane možne prerazporeditve programov od tistih izvajalcev, ki so program pridobili, pa ga 
niso zmožni realizirati,  k tistim, ki so program izgubili, pa so ga zmožni realizirati. Vsekakor 
pa je odločitev o neomejevanju programov prinašala tveganje neplačila programov, do 
katerega je na enem izmed programov tudi dejansko prišlo (operacije sive mrene). 
 
Sicer pa se je SB Celje med letom srečevala z nezmožnostjo doseganja plana obsega dela 
akutne obravnave, ki se je v zadnjih letih zaradi »precenjenosti« povečeval v okviru istih 
finančnih sredstev. Omejevanje prospektivnih programov na raven planiranih bi zato 
povzročilo še dodatno nedoseganje programa akutne obravnave, saj je bila z Aneksom 2 k 
Dogovoru 2010, sprejetem v mesecu decembru 2010, postavljena možnost za »prelivanje« 
viška teh programov v program ostale akutne obravnave, za katerega smo ugotavljali 
nezadostno realizacijo. Povečana realizacija ob koncu leta 2010, delno prestrukturiranje 
programa akutne obravnave ter zagotovljena možnost plačila do 20 % preseganja 
prospektivnih primerov je na koncu prinesla boljši končni obračun akutne obravnave od 
ocenjenega glede na gibanje realizacije med letom.    
 
Na področju specialistično ambulantne dejavnosti obračunska merila ne zagotavljajo 
prelivanja programov, zato pa je v skladu z Dogovorom dana možnost prestrukturiranja 
programov. SB Celje je predvidevala, da bo tudi v letu 2010 lahko prestrukturirala programe, 
kjer se realizacija presega, in tiste, kjer se ne dosega. Večina predlogov prestrukturiranj je 
bila zavrnjenih, tako da je ostal del realiziranega programa spec.amb.dejavnosti finančno 
nepokrit. Med temi programi je finančno ostal nepokrit tudi presežek programa 
maksilofacialne kirurgije, kjer bi se pojavile ob omejevanju realizacije na raven plana še 
daljše čakalne dobe od današnjih (7 mesecev).  
 
Negotovost pri izvajanju planiranih programov obsega dela v letu 2010 je povzročal tudi umik 
soglasij in zdravniška stavka v septembru. Oboje je vplivalo na zmanjšani obseg dela v tem 
obdobju. 
 
Vsekakor je pri izpolnjevanju obsega dela kakor smo že uvodoma poudarili, bistvenega 
pomena pravočasno vnaprejšnje razporejanje programov med celim letom. Le na ta način se 
je možno izogniti delu preko rednega delovnega časa in nepotrebnim dodatnim stroškom 
dela izvajalcem, kar pa je nujno v situacijah, ko je potrebno določena povečanja programov 
realizirati v relativno kratkem času.   
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6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
SB Celje načrtuje letne cilje v skladu s cilji iz sprejetega Strateško razvojnega programa SB 
Celje 2008-2017. Pri tem so na samo realizacijo ciljev v letu 2010 vplivali spremenjeni pogoji 
poslovanja, ki so narekovali izvajanje varčevalnih ukrepov in nezmožnost realizacije 
določenih  ciljev, ki so zahtevali finančno pokritje, tako v smislu materialnih, kakor tudi 
kadrovskih resursov. Glede na to so se nekateri projekti prestavili na kasnejša obdobja.  
 
Na področju strokovnega razvoja bolnišnice so bile v letu 2010 izvedene naslednje 
aktivnosti oz. projekti: 

• Pričeli smo z  implantacijo stalnih srčnih spodbujevalnikov.   
• Uvedli smo robotsko kirurgijo, s pomočjo katere smo v letu 2010 operirali 61 bolnikov.  
• Nadaljevali smo z napredno karotidno kirurgijo, ki se uspešno vključuje v delovanje 

Žilnega centra; uspešni rezultati se kažejo tudi na področji revaskularizacij spodnjih 
okončin.  

• V Žilnem centru poteka delo več specialnosti skupaj, kar omogoča učinkovito 
obravnavo žilnih bolnikov na način, da se bolniku ob prihodu opravijo presejalni testi 
in na podlagi tega se že ob prihodu pacienta naredi načrt obravnave; princip je prihod 
na ena vrata, nato pa osebje bolnišnice uredi vse dodatne postopke v zvezi z 
zdravljenjem.    

• Center za zdravljenje možganskih kapi je opravil 41 fibrinoliz in odgovarjajoče število 
evaluacij.  

• Povečan obseg dela je na področju invazivne kardiologije.  
• Na področju internistične onkologije smo pridobili ustrezno izobražen zdravniški kader 

z izobraževanjem na OI Ljubljana; pripravili smo tudi ustrezne prostore za 
internistično onkologijo.  

• Na področju gastroenterologije smo uvedli ehoendoskopijo. 

 

Na področju kakovosti in varnosti pacientov v SB Celje potekajo naslednje aktivnosti:  
• S strani Zdravniške zbornice Slovenije so prezentirani kazalniki kakovosti na področju 

ginekologije, neonatologije in splošne kirurgije, ki kažejo ugoden rezultat in trende za 
našo bolnišnico. Dobili smo rezultate Deutsche Trauma Registra, ki nas v evropskem 
prostoru umeščajo v zgornjo polovico evaluiranih bolnišnic. V registru se spremlja 28 
kazalnikov. Nekateri se nanašajo tudi na prehospitalno enoto in so tudi ugodni, zlasti 
je pohvaliti transportni čas. Profilaktično rabo antibiotikov smo pričeli spremljati na 
abdominalni kirurgiji in travmatologiji, rezultatov še nimamo. Glede hospitalnih 
infektov beležimo zmanjšano incidenco MRSA, predvsem je zmanjšano število 
prenosov. Za tekoče spremljanje večine novih, dodanih kazalnikov je potrebno 
prilagoditi informacijski sistem, o čemer s programsko hišo že potekajo pogovori.  

• Izdelani sta dve novi klinični poti;  za robotsko kirurgijo in implantacijo stalnih srčnih 
spodbujevalnikov.  

• Redni interni strokovni nadzori (11 nadzorov) posvečeni varnosti, so prinesli 
izboljšave v obliki protokolov za področja: obravnava kritično bolnega otroka, protokol 
priprave na transport, preoperativna priprava otroka, reevaluacija beleženja vitalnih 
funkcij, nadzor in evaluacija kritično bolnega pacienta, nadzor in analiza vzrokov za 
odpadle operacije, nadzor nad izkoriščenostjo časa v operacijskih dvoranah ( 76%), 
kar je izboljšanje glede na preteklo leto, ponovna hospitalizacija (mesečni izpisi 
hospitalizacij kjerkoli v bolnišnici). Izdelan je načrt kadrovskega in strokovnega 
razvoja abdominalne kirurgije v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom.  

• Imeli smo 7 izrednih nadzorov, pri enem bolniku je prišlo do fatalnega zapleta. Ostali 
zapleti niso imeli trajnih posledic, šlo je večinoma za komunikacijsle težave in 
personalne zadeve.  
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Na področju zdravstvene nege in izboljševanja kakovosti in varnosti za paciente tečejo 
naslednje aktivnosti: 

• Pogovore o varnosti izvajamo od leta 2007. Preteklo leto je bilo evidentiranih 164 
pogovorov iz 24 oddelkov. Najpogostejša vsebina je še vedno: naročanje terapije po 
telefonu, pisanje napotnic brez imena in priimka pacienta, kar vodi v možnost 
zamenjav, prepisovanje laboratorijskih izvidov na temperaturni list, pomanjkljiv prenos 
informacij med osebjem, itd.. 

• Spremljamo napake in nepravilnosti v predanalitičnem delu odvzema bioloških 
vzorcev. V preteklem letu je število le teh spet začelo naraščati. V mesecu septembru 
smo zaradi tega zopet pozvali oddelke, da pošljejo na usposabljanje v Enoto za 
odvzem krvi tiste medicinske sestre, ki se le tega še niso udeležile. Udeležilo se ga je 
še 58 medicinskih sester. Predpostavljamo, da je prav zaradi rednega spremljanja 
napak in nepravilnosti ter usposabljanja število napak zopet močno padlo v drugi 
polovici leta. 

• Od leta 2009 spremljamo pripravo pacientov na operativni poseg s posebnim 
protokolom. Z njim želimo preprečiti napačno operacijo, operativni poseg na 
nepravem mestu itd.  Izpolnjevanje protokola je v letu 2010 potekalo na 11 oddelkih. 
Skupno je bilo razdeljeno 10.528 protokolov;  od tega je bilo 46% popolnoma 
izpolnjenih, na drugih je manjkal eden ali več podpisov. Največji dosežek je, da v 
celem letu ni prišlo do nobenega odstopanja pri operativnih posegih. 

• V letu 2010 smo začeli izvajati notranje presoje izvajanja kontaktnih izolacij na 
podlagi Alpha metodologije s ciljem ugotoviti njihovo pravilno izvedbo. Namen 
notranjih presoj je bil pridobiti informacije, katere so tiste stvari, ki jih najpogosteje pri 
izvajanju izolacijskih ukrepov spregledamo, kaj izvajamo pomanjkljivo, kaj moramo 
izboljšati in nenazadnje, prepoznati dobre prakse. Notranjih presoj je bilo 25, od tega 
jih je bilo 68% neskladnih, pri čemer je bil najpogostejši razlog odprta vrata, 
pomanjkanje individualnih pripomočkov, prevelika količina osebnih zaščitnih sredstev, 
prenapolnjene sobe, dokumentacija na postelji bolnika 

• V marcu 2010 smo izvedli anketo o zadovoljstvu bolnikov. Gre za lastno anketo, ki jo 
izvajamo že od leta 1998.  Od 700 razdeljenih je bilo vrnjenih 650 vprašalnikov. 
Konec leta 2010 je bila izvedena anketa MZ-ja o izkušnjah pacientov v akutni 
bolnišnice, rezultatov še nismo prejeli. 

• Izvajamo ciljno vodene aktivnosti za zmanjševanje padcev bolnikov. Ocenjujemo 
ogroženost za padec pri vseh hospitaliziranih bolnikih s pomočjo Morsejeve lestvice 
padcev. Nabavljene so bile  postelje z možnostjo nastavitve višine, ki preprečujejo 
nastanek padca oziroma zmanjšajo posledice. Pripravili smo 2 predavanji oz.  
izobraževanje za zaposlene na temo »Preprečevanje padcev«, ki še poteka. Naš cilj 
je, da bo vsebine poslušalo vseh 750 medicinskih sester v bolnišnici. 

• Vodimo usmerjene aktivnosti za preprečevanje nastanka razjed zaradi pritiska. 
Ogroženost za nastanek razjede zaradi pritiska ocenjujemo pri vseh novo sprejetih 
bolnikih. Nabavili smo ustrezno število antidekubitusnih blazin. Uvedli smo 
elektronsko beleženje padcev v bolnišnični informacijski sistem Birpis. 
 

 
Na področju kadrov in izobraževanja se v bolnišnici še vedno srečujemo s pomanjkanjem 
zdravniškega kadra. Manjka nam 30 zdravnikov specialistov; ciljna številka je 200 zdravnikov 
specialistov. Deficitarnost kadrov se še vedno odraža na področju zdravnikov posamezne 
specialnosti. Glede razpisov za prosta specializantska mesta smo delno uspešni, saj nam 
Zdravniška zbornica delno odobri potrebe po specializantih določene specialnosti. To se 
lahko dolgoročno odraža v kadrovski zasedenosti po posameznih oddelkih. Dolgoročna 
škoda, ki lahko nastane, je lahko ogromna, saj nam bo tudi v bodoče manjkalo nekaj 
zdravnikov specialistov, za katere izražamo potrebe že danes.  
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V letu 2010 pa smo pridobili  specializacije iz:  hematologije, gastroenterologije, patologije, 
anesteziologije, nevrologije, interne medicine,  splošne kirurgije, pediatrije, okulistike. Zaradi 
kroženja v kliničnih ustanovah je veliko specializantov odsotnih, nekateri od njih v času 
kroženja pokrivajo urgenco. Med specializantkami je veliko odsotnosti za daljša obdobja 
zaradi porodniških dopustov, kar bistveno vpliva na obremenjenost obstoječega kadra. 
Deficit zdravnikov smo pokrivali tudi z zaposlovanjem zdravnikov po opravljenem 
pripravništvu. Zaradi dolge izobraževalne dobe in drugih odsotnosti je še več let pričakovati 
pomanjkanje zdravniškega kadra. 

 
Na izobraževalnem in razvojnem področju smo v letu 2010 pridobili dva doktorja znanosti in 
enega magistra znanosti. V tuji literaturi je bilo objavljenih 14 znanstvenih člankov. SB Celje 
je organizairala Dneve intenzivne medicine, Citološko delavnico in Travmatološke dneve. 

 

V SB Celje poteka izobraževanje študentov. Izobraževali smo študente medicine na področju 
ortopedije, travmatologije, interne intenzivne medicine, kardiologije in maksilofacialne 
kirurgije. Prvič smo izobraževali študente šestega letnika študija. Z ustanovitvijo Visoke 
zdravstvene šole smo se vključili v program izobraževanja visokega zdravstvenega kadra, 
poleg že potekajočega izobraževanja na Srednji zdravstveni šoli. Izobraževanje lastnega 
kadra poteka kontinuirano s področja urgentne medicine, dosegli smo cilj izobraževanja iz 
postopkov oživljanja za vse zdravstvene delavce v bolnišnici, ki ga nameravamo obnavljati 
na vsaki dve leti. 

 
Na strokovno medicinskem področju so v letu 2010 potekale še naslednje aktivnosti: 

• Urgentni center 
Izobraževanja potekajo za specializante in pripravnike v obliki predavanj, notranja       
certifikacija specializantov, ki se vključujejo v delo urgentnega centra, priprava na regijski 
urgentni center: Pripravili smo prostore za SNMP, potekajo pogovori, ki še niso zaključeni, s 
strani bolnišnice so vzpostavljeni pogoji za združitev.  

• Aktivnosti, povezane z digitalizacijo slike  
Digitalna slika na nevrologiji je dostopna in se uporablja za večino nativnih slik. Za ACT smo 
organizirali pridobljivost izvida v realnem času, ki je vezana na 24–urno pripravljenost 
nevroradiologa, ki hkrati odčitava izvide za akutno žilno patologijo. S tem zmanjšujemo 
stroške za rentgenske filme in druge tiskane slike. 

• Predlog za priznanje kliničnosti je šel v ponovni revizijski postopek. 
 
S 1.9.2010 je stopil v veljavo Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za 
posamezne storitve. V SB Celje upoštevamo opredeljene stopnje nujnosti: nujno – 
izvedemo v 24 urah; hitro – izvedemo v 3 mesecih; redno – izvedemo v 6 mesecih. 
 
Problematiko pri izvajanju Pravilnika v 2010 so predstavljala naslednja področja: operacije 
ven, magnetne resonance, kardiološka ambulanta, revmatološka ambulanta, EMG, 
ortopedske operacije. Za vsa navedena področja ambulant smo preverjali in posodabljali 
čakalne sezname, vključno s pošiljanjem predvidenih datumov pregleda. Pri ortopedskih  
operativnih posegih, kjer znaša najdaljša dopustna čakalna doba  12 mesecev, ki jo v SB 
Celje presegamo, smo vsem pacientom, ki čakajo na operativni  poseg več kot eno leto, 
poslali obvestilo, v katerem smo jih zaprosili, da nam posredujejo informacijo, ali se kljub 
dolgi čakalni dobi želijo operirati v Splošni bolnišnici Celje. Od 1400 poslanih obvestil smo 
pozitiven odgovor prejeli od 800 pacientov. 

                                                                                                                                                 
Določili smo eno ali več odgovornih oseb za vodenje čakalnih seznamov. Podatke o 
odgovorni osebi in njene kontaktne podatke smo objavili na svoji spletni strani in v čakalnici 
posamezne ambulante. Podatke smo posredovali na Ministrstvo za zdravje in IVZ.  

Odgovorna oseba vzpostavi stik s pacientom pred načrtovano izvedbo zdravstvene storitve, 
in sicer:  
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• najmanj tri delovne dni pred načrtovano izvedbo operativnega posega (koordinator 
primera);  

• najmanj teden dni pred izvedbo ostalih zdravstvenih storitev, v kolikor čaka nanjo 
več kot 30 dni, pri čemer pacienta opozori na posledice neopravičene odsotnosti. 

 

Odgovorna oseba vsakega prvega dne v mesecu na spletnih straneh izvajalca in na vidnem 
mestu v čakalnici objavi najkrajše čakalne dobe za posamezno stopnjo nujnosti. V 
čakalnicah so izobešeni izpisi o najkrajših čakalnih dobah iz IVZ. Pacient se na zdravstveno 
storitev naroči osebno ali prek telefona (zagotovljene 4 ure naročanja v času ordinacijskega 
časa ambulante), elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev.  

 

V okviru projekta uvedbe standarda ISO9001:2008 so v letu 2010 še naprej potekali zapisi 
glavnih računovodsko finančnih procesov, kadrovskih procesov in procesov finančnega 
načrtovanja, analiziranja in poročanja. V tem času je bilo sprejetih sedem dokumentov od 
načrtovanih deset (Obvladovanje dokumentov splošnega pomena; Zapisi kakovosti; 
Obvladovanje procesa odnosov z zunanjimi javnostmi; Uvajanje novih in spremenjenih 
dokumentov; Postopek priprave Izjave o oceni NNJF; Ustanovitev nove organizacijske enote 
ter Postopek zaključevanja zdravstvene dokumentacije in spremljanja realizacije). Še šest 
dokumentov je v obliki čistopisa in pripravljeno za sprejem (Sklepanje pogodb Reševanje 
pritožb odjemalcev; Proces izdelave in spremljanja finančnega načrta; Proces 
računovodstva; Vzdrževanje vodovodnega sistema v bolnišnici in Obravnava prošnje za 
odobritev šolnine).  
 
Zdravstvena administracija opravlja svoje naloge za vse bolnišnične oddelke, pri čemer se 
pojavljajo specifike in različni pristopi. S standardizacijo delovnih opravil in zapisom 
postopkov zagotavljamo večjo kakovost administrativnega dela, izboljšave v procesih ter 
večjo fleksibilnost in mobilnost zaposlenih.  
 
V strateškem razvojnem programu SB Celje zavzema pomembno vlogo področje 
informatike, ki v SB Celje predstavlja šibko področje glede na kadrovski deficit na tem 
področju. V letu 2010 so se na področju informatike zastavili projekti, ki imajo pomen za vsa 
področja delovanja bolnišnice in predstavljajo kakovosten premik na segmentu 
informatizacije bolnišnice.  Za povečanje deleža elektronsko podprtih delovnih procesov na 
strokovno medicinskem in poslovnem področju smo bolnišnično programsko opremo 
nadgradili z novimi funkcionalnostmi: evidentiranje malih kirurških posegov; evidentiranje 
kazalnikov kakovosti zdravljenja: Rane, Padci, Infekti, Centralni venski katetri; ginekološki 
register ZORA; evidentiranje ionizirajočega sevanja; podpora analizam in odločanju na 
podlagi podatkov, ki so zbrani v informacijskem sistemu bolnišnice; elektronsko sporočanje 
okvar in naročanje nezdravstvenega materiala. 
 
V letu 2010 so potekale aktivnosti v okviru projekta PACS (Picture Archiving and 
Communication System) in sicer v smislu reševanja akutne problematike arhiviranja, 
pošiljanja in pregledovanja medicinske slikovne dokumentacije: razširitev diskovnih polj na 
centralnem arhivu medicinskih slik; inštalacija programa za pregledovanje medicinskih slik s 
CD-jev na večini računalnikov na oddelkih in ambulantah, vzpostavitev spletnega dostopa do 
medicinskih slikovnih podatkov preko varne povezave za zunanje konzultante; vzpostavitev 
pregledovanja slik preko računalnika na Oddelku za intenzivno interno medicino in 
posledično zmanjšanje tiskanja slik, ter nadgraditev obstoječe PACS programske opreme. 
 
Doseganje ciljev na področju prostorskega razvoja in opremljenosti  je vključeno v okvir 
poglavja 11(Investicije in investicijsko vzdrževanje). Sicer pa smo v preteklem letu  zaključili 
idejni načrt novogradnje z umestitvijo oddelkov, ki so sedaj v  starih prostorih. Izhodišče je 
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bila povečana funkcionalnost vseh razporeditev z ustrezno logistiko. Ob tem nismo 
prekoračili površin v okviru stare bolnišnice. 
Ocena uspehov doseganja ciljev na področju uravnoteženega poslovanja bolnišnice in pri 
tem izvedenih ukrepov v letu 2010 je vključena v poglavje 7 (Ocena učinkovitosti in 
gospodarsnosti poslovanja).  
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7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
Same podane ocene poslovanja za leto 2010 so napovedovale slabše poslovne rezultate, 
saj so se prihodki s strani ZZZS zaradi gospodarske recesije v obdobju zadnjih dveh let 
zniževali. Pogoji poslovanja v bolnišnici so se poslabševali, saj je poleg absolutnih zniževanj 
cen s strani ZZZS prihajalo še do povečevanja programov v obsegu istih finančnih sredstev. 
Slednje je tudi vplivalo na probleme z doseganjem planiranih obsegov dela med letom. Z  
ukrepi za  povečan obseg dela je ob koncu leta 2010 SB Celje uspela realizirati programe v 
obsegu, ki je omogočil relativno ugoden poslovni rezultat.      
 
Bolnišnica se konstantno srečuje s pritiski medicinske stroke po uvajanju novih, dražjih, 
kvalitetnejših materialov in storitev za paciente, ki pa jih ni možno zagotavljati v okviru 
znižanih finančnih  sredstev. Izreden trend rasti stroškov zdravstvenih materialov se je v SB 
Celje izkazoval v prvem tromesečju leta 2010. Ta trend je bolnišnici z ukrepi za obvladovanje 
stroškov uspelo zaustaviti, sicer bi bil poslovni rezultat ob koncu leta 2010 bistveno slabši.  
 
Leto 2010 predstavlja drugo leto zniževanja prihodkov s strani ZZZS, delno uveljavljeni 
ukrepi ZZZS-ja za zniževanje prihodkov  iz leta 2009 so se v letu 2010 uveljavili v celoti. Že v 
letu 2009 so bili sprejeti varčevalni ukrepi za racionalizacijo poslovanja, ki so se nadaljevali 
tudi v letu 2010. Ukrepi so bili vključeni v sprejeti Finančni načrt 2010. V Finančni načrt 2010 
so bili vključeni naslednji ukrepi za uravnotežen finančni izid:  
 
1.  zniževanje in obvladovanje načrtovanih stroškov materiala in storitev:  

- znižanje vhodnih cen materiala in storitev, 
- zmanjšanje porabe zdravstvenega materiala, 
- zmanjšanje porabe zdravil, 
- racionalna raba krvi in krvnih pripravkov, 
- prenos izvajanja hospitalnih programov na enodnevno obravnavo in specialistično 

ambulantno dejavnost, 
- obvladovanje stroška laboratorijskih storitev notranjih in zunanjih izvajalcev,  
- racionalna raba bolnišničnega perila, 
- racionalna raba surovin za prehransko oskrbo pacientov, 
- znižanje obsega in stroška vzdrževanja, 
- znižanje stroška energije (plin, voda, elektrika, drugi energenti).  

 

2.  obvladovanje  načrtovanih stroškov dela:  
- povečan nadzor nad delovnim časom, 
- racionalizacija dela operacijskih dvoran 
- izboljševanje uspešnosti in učinkovitosti procesov zdravstvene obravnave pacienta,  
- zniževanje in obvladovanje stroškov izobraževanja 
 

3. doseganje načrtovanih prihodkov  
- doseganje 100 % realizacija obsega dela do ZZZS; 
- prestrukturiranje programov v Pogodbi ZZZS; 
- ustrezno evidentiranje opravljenega dela do ZZZS. 

 
V izvajanje ukrepov so bila vključena vsa vodstva oddelkov, poleg rednih sestankov, 
obveščanja in preverjanja izvajanja varčevalnih ukrepov, sta bila v letu 2010 organizirana 
dva enodnevna sestanka na temo izvajanja varčevalnih ukrepov za celotno poslovodno 
strukturo SB Celje.   
 
Učinke varčevalnih ukrepov vključujemo v okvir obrazložitve gibanja posameznih vrst 
stroškov v letu 2010 (glej Računovodsko poročilo, poglavje 2.2). V nadaljevanju pa podajamo 
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še nekatere izvedene ukrepe za racionalizacijo poslovanja, ki niso neposredno razvidni iz 
samih bilančnih postavk. 
 
Izvedeni varčevalni ukrepi po posameznih področjih: 
 
Na področju obvladovanja stroškov dela smo vodili politiko selektivnega zaposlovanja  – 
zavrnitev preko 50 predlogov za dodatno zaposlovanje na medicinskih in nemedicinskih 
oddelkih (prihranek 800.000 EUR).  
 
Optimiranje delovnega časa – vodili smo selektivno politiko izplačevanja preseženih delovnih 
ur – samo v primeru nenadomeščene odsotnosti nad 30 dni oz. v primeru izvajanja 
povečanih programov. 
Kratkotrajne odsotnosti smo nadomeščali s sodelavci (dvig produktivnosti). 
Nadomeščanje dolgotrajnih odsotnih sodelavcev v pralnici, kuhinji smo izvajali s študenti, ki 
so najcenejša delovna sila. 
Na področju izobraževanja in usposabljanja  specializantov smo usposabljanje izvajali  le v 
obsegu sredstev, ki jih  namensko za izobraževanje prejmemo v okviru izvajanja 
specializacije  (letno na posameznika - 449 EUR). Prihranek sredstev v fondu izobraževanja 
in usposabljanja 30.000 EUR. 
V letu 2010 smo merili delovne čase v operacijskih dvoranah. Ugotovili smo, kje prihaja do 
razkoraka med planiranim in dejanskim efektivnim časom dela v operacijskih dvoranah. Na 
podlagi opravljene analize smo izvedli vrsto korekcijskih ukrepov za večjo izrabo operacijskih 
dvoran. 
Večji poudarek smo dali na internem prenosu znanja oz. izobraževanju. 
Uvedli smo pravilnik za določanje dopusta za IO sevanje po dejanski prisotnosti ob sevanju 
in ne pavšal, kot imajo to primerljive zunanje ustanove. 
 
V bolnišnici uspešno deluje Komisija za zdravstveni material. Komisija 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.  
Poleg aktivnosti  pri izvedbi javnega razpisa za dobavo medicinsko sanitetno potrošnega 
materiala, diagnostike in ostalega lekarniškega materiala je Komisija za zdravstveni material 
v letu 2010 obravnavala 105 Obrazcev za nabavo novega zdravstvenega materiala, od tega 
je 51 nabav podprla, 54 nabav pa ni podprla. Obravnavala je tudi 32 Obrazcev za 
reklamacijo zdravstvenega materiala in 22 Vlog za testiranje zdravstvenega materiala, ki ni 
vključen v javni razpis. Izvajanje testiranj novih artiklov  poteka po postopku, zapisanem v 
organizacijskem navodilu za testiranje novega zdravstvenega materiala, ki ni predmet 
javnega razpisa. S tem navodilom smo želeli doseči skupno sprejeto odločitev o potrebi 
predlaganega testiranja novega zdravstvenega materiala (testiranje vedno odobri samo 
Komisija za zdravstveni material), nadzor nad testiranji, zagotoviti povratne informacije iz 
oddelkov, kjer se je material testiral. V času od aprila do decembra 2010 je komisija 
obravnavala 22 vlog za testiranje, od tega jih je 5 odobrila in 17 zavrnila.  
Izobraževanja uporabnikov za namensko in racionalno uporabo zdravstvenega materiala (ob 
sodelovanju dobaviteljev zdravstvenega materiala) so bila organizirana na temo »pravilno 
ravnanje s perifernim venskim katetrom«,  organizirana je bila predstavitev standarda in 
praktična delavnica na temo »oskrba centralnega venskega katetra«. V sodelovanju z 
dobaviteljem brez igelnih konetov, ki jih uporabljamo na celotnem bolnišničnem področju so 
bile na vseh oddelkih izvedene učne delavnice na temo pravilne nastavitve in uporabe brez 
igelnih konetov. Na petih oddelkih so  v izvajanju učne delavnice za medicinske sestre na 
temo pravilne uporabne aparata za oskrbo rane z negativnim tlakom in njemu pripadajočega 
zdravstvenega materiala za oskrbo rane.  
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V prizadevanju za racionalno porabo sredstev, povezano z zdravljenjem s krvnimi pripravki v 
SBC, se je bolnišnični Transfuzijski odbor sestal štirikrat in obravnaval porabo posameznih 
pripravkov po oddelkih, primerjal porabo s preteklim letom in ugotavljal trende ter poskušal 
poudariti pomen racionalnega naročanja ter priprave oz. možnost rezervacije le-teh. 
Obravnaval je neželene dogodke in reakcije ob transfuziji krvnih pripravkov in strokovne 
smernice ter priporočila. Za dvigovanje splošnega nivoja znanja in zavedanja o transfuzijski 
medicini in o racionalni terapiji s krvjo in krvnimi pripravki (kot so zelo dragi gamaglobulini in 
albumini) so delavci Transfuzijskega centra s predavanji iz transfuzijske medicine in s 
praktičnimi usposabljanjem o obposteljnih testih izobraževali in usposabljali osebje 
(diplomirane medicinske sestre in zdravnike) na različnih oddelkih SBC (19 izobraževanj). 
Opozarjali so tudi na neracionalno naročanje preiskav in pripravkov na nekaterih oddelkih, ki 
so v veliki večini priporočila sprejeli in jih nato tudi upoštevali.  
 
Case manager - v letu 2010 smo uvedli koordinatorja primerov na vseh operativnih oddelkih 
za elektivne primere, zaradi česar pridejo pacienti pripravljeni na op. poseg na dan samega 
posega. Izračun prihrankov je iz skrajšanja ležalne dobe. 
 
Skupina za oskrbo kroničnih ran je pripravila algoritme oskrbe najpogostejših kroničnih ran v 
Splošni bolnišnici Celje. Obloge je razdelila na dve skupini in sicer: 

• Skupino A, v kateri so obloge, dostopne brez omejitev; 
• Skupino B, v kateri so obloge, ki jih je potrebno naročiti s pomočjo posebnega 

obrazca. 
Spremenjen način oskrbe kroničnih ran je stopil v veljavo s 1.1.2011. Kopije naročilnic se 
zbirajo v tajništvu zdravstvene nege. Mesečno bomo spremljali in  analizirali porabo, tako da 
bo razviden prihranek. 
 
Pri prehranski oskrbi pacientov mesečno spremljamo naročanje in  porabo vode ter  mleka 
po oddelkih. S tem smo začeli že leta 2009, ko smo ugotovili, da je bolje namesto 
ustekleničene vode za pitje uporabljati vodo iz vodovoda. Le ta je redno monitorirana in po 
svojih lastnostih dosti boljša od ustekleničene. Poraba se je zvišala le septembra, ko je bila 
zaradi poplave voda nepitna. Prav tako smo opredelili, za katere paciente se kot dodatek 
naroča mleko. Poraba se je v primerjavi z letom 2009 še zmanjšala. Prihranek na tem 
segmentu je 10.000 EUR. 
 
V sodelovanju s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru smo v letu 2010 pristopili k 
aplikativno-raziskovalnemu projektu »Optimizacija procesa transporta bioloških vzorcev v 
SBC«. Za pravilen rezultat bioloških vzorcev ni pomemben le odvzem, temveč tudi 
pravočasen transport le-teh v Oddelek za laboratorijsko medicino, ki mora biti izveden v roku 
ene ure. V nasprotnem primeru se karakteristike vzorcev lahko spremenijo. Za optimizacijo 
poti so bili upoštevani naslednji parametri: dolžina poti, število klicev v Centralno transportno 
ekipo (CTE), število intervalov ko na posameznem odjemnem mestu ni nobenega odvzetega 
vzorca. Med letom projekta smo pripravili poenotenje kratic za vse oddelke in ambulante, kar 
nedvomno prispeva k zmanjševanju napak pri njihovi prepoznavi v celi bolnišnici. Na podlagi 
analize smo pripravili poti za vsako uro med 6.00 in 16.00 uro, tako za delovne dni, kot 
vikende. Pri načrtovanju poti se je upoštevala verjetnost, da bo na določenem odjemnem 
mestu potrebno pobrati vsaj en vzorec. Vsako odvzemno mesto je prejelo Urnik pobiranja 
bioloških vzorcev, ki je prirejen na dobljene urnike obhodov transporterjev. V kolikor imajo 
oddelki, ki so ob posameznih urnih intervalih uvrščeni na klicne poti, za transport pripravljene 
biološke vzorce, morajo o tem CTE obvestiti vsaj 5 minut pred obravnavano polno uro. 
Transporterji vsako polno uro pričenjajo redne obhode iz CTE in lahko s tovrstno uskladitvijo 
klicne poti združijo z rednimi obhodi. S poskusno aplikacijo projekta smo začeli v mesecu 
decembru. Redno spremljamo  pripombe, dane tako na odvzemnih mestih kot v CTE. V tem 
času smo imeli še dve usklajevanji na področnih kolegijih in eno z glavnimi medicinskimi 
sestrami tistih oddelkov, kjer je prihajalo do težav. Sedaj poteka transport bioloških vzorcev 
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brez večjih problemov, seveda pa nikoli ne smemo pozabiti, da je človek tisti, pri katerem je 
kakršnokoli uvajanje sprememb težko in dolgotrajno. 
 

S spremljanjem napak pri odvzemu nadzornih kužnin (NK) smo začeli oktobra 2009, pri 
čemer je znašal strošek napačnega odvzema od 10/2009 do 12/2009 3900 EUR. Z 
izvajanjem učnih delavnic, ki so potekale skozi celo leto, smo zmanjšali strošek napačnega 
odvzema NK, ki je za leto 2010 7000 EUR. Če izračunamo grobo povprečje, je hipotetično 
znesek za leto 2009 približno 15000 EUR, za leto 2010 pa natančno 7000 EUR, kar pomeni, 
da smo strošek napak zmanjšali za polovico. 
Zmanjšal se je tudi delež napačno odvzetih NK (podvajanje ipd.), vendar natančnega števila 
ni mogoče opredeliti. 
 
S pogodbo o sodelovanju pri razvoju in testiranju programske opreme (Modul: Elektronski 
temperaturno terapevtski list) smo z vključevanjem naših kadrovskih resursov prihranili 
37.500 EUR. 
 

Elektronsko podprt proces evidentiranja podatkov o malih posegih je v prvi fazi omogočil 
nadzor nad obremenjenostjo izvajalcev. V letu 2010 smo postopno pričeli tudi z uvajanjem 
spremljanja porabe materialov po pacientu (mali operacijski posegi, robotska kirurgija). S 
programom  za  podporo analizam in odločanju smo pridobili dodatne kvalitetne podatke za 
namene upravljanja.   
 
Z razpisi in zbiranji ponudb ter preverjanjem cen na trgu smo med letom 2010 zmanjševali 
vhodne cene materialov in storitev (tako na segmentu materialov, storitev kot osnovnih 
sredstev). Na področju zdravil je bilo ocenjeno znižanje cen v povprečju okoli 0,9%.   
 
Stroške vzdrževanja smo imeli v enakem obsegu kot lani ne glede na vedno nove 
inšpekcijske in higienske zahteve. Pojavljalo se je tudi vedno več zahtev oddelkov po 
vzdrževanju zlasti starejših stavb v naši bolnišnici, kajti v preteklih letih se je večinoma 
investiralo v novo stavbo, starejše pa so bile vzdrževane samo v okviru nujnega rednega 
vzdrževanja brez investicijskih vlaganj.  
 
Stroške energentov (plin, voda, elektrika, drugi energenti)  smo znižali za približno 9 %, kljub 
več novih oddelkov, novih klimatov in nekaj novih zmogljivejših medicinskih aparatov. Poraba 
zemeljskega plina je bila sicer večja kot v letu 2009 (delno smo ogrevali v letu 2009 s 
kurilnim oljem), strošek pa je manjši tudi zaradi javnega razpisa, ki smo ga izvedli in s tem 
pridobili nižjo ceno. 
  
Pričeli smo z mesečnim obveščanjem oddelkov o stroških materiala iz skladišč Nabavne 
službe. Pripravili smo projekt in naročili dopolnitev programa za elektronsko naročanje v 
skladišča Nabavne službe, ki ga bomo implementirali v  prvi polovici leta 2011. Poleg  
prehoda iz papirnate oblike naročilnice v elektronsko gre za nadgradnjo informacij, ki so 
oddelku na razpolago in tudi samega sistema logistike dobave materiala.  
 

V strukturi stroškov pisarniškega materiala predstavljajo tonerji vedno večji delež, zato je z 
njimi potrebno varčno ravnati in jih ne zavreči takoj, ko se kvaliteta tiska poslabša. Tonerjem 
je v večini primerov s pravilnim postopkom možno namreč nekoliko podaljšati življenjsko 
dobo. V ta namen smo izdelali  Navodila za optimalno izrabo tonerjev v laserskih tiskalnikih, 
v katerih smo v pisni in grafični obliki opozorili na pravilno ravnanje s tonerji.    
 
 
Zaključek: 
Izvajanje varčevalnih ukrepov je prispevalo k temu, da ni bila izguba ob koncu leta 2010 višja 
od izkazane, ki je 596.994 EUR.   
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7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 
 

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2010 

 

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  
 

Tabela 14: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 2009 LETO 2010 INDEKS 10/09 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,002 0,99 99,13 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,04 0,05 122,73 

3. Stopnja odpisanosti opreme 0,80 0,77 96,05 

4. Dnevi vezave zalog materiala 21,03 25,73 122,34 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,14 0,08 62,25 

 

1. Kazalnik gospodarnosti   (celotni prihodki aop 870 / celotni odhodki aop 883) 
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 871 x 360)   
5. Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus (aop 013 in 014) / 

aop 870 ) 
 

Kazalnik gospodarnosti je v letu 2010 manjši kot 1, kar je posledica dejstva, da je bolnišnica 
poslovno leto 2010 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 596.994 EUR. 
  
Delež amortizacije v celotnem prihodku v letu 2010 se je malenkostno povečal v primerjavi 
s preteklim letom.  
 

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 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšala, kar je posledica nadomeščanja 
tehnološko zastarele in odpisane opreme ter nakupa povsem novega robotskega sistema. 
Vse navedeno ima za posledico pozitiven  trend obravnavanega kazalnika.   
 
Dnevi vezave zalog materiala v letu 2010 so se glede na navedeno metodologijo izračuna 
kazalnika povečali, kar je posledica novih zalog materiala za robotsko kirurgijo in trenutno 
povečanih zalog zdravstvenega materiala po stanju na dan 31.12.2010. Dvig navedenih 
zalog je začasen in že potekajo aktivnosti po zmanjševanju le-teh. 
 
Delež terjatev v celotnem prihodku se je znižal, kar je posledica znižanja terjatev za 
denarna sredstva, deponirana pri Zakladnici.  
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7.3. KAZALNIKI KAKOVOSTI  
 
Tabela 5: Kazalniki kakovosti za leti 2009 in 2010 

 LETO 2009 LETO 2010 
Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni            
       - število padcev 63 64 
       - število oskrbnih dni 181.942 175.087 
KK 1 0,35 0,36 
Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij   
   - Skupaj število razjed 553 246 
         - od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici  96 74 
         - od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu 495 172 
  - Število vseh hospitaliziranih bolnikov* 38.159 39.983  
KK 2 2,52 1,85 
Kazalnik 3: Čakalna doba za CT   
           - Povprečna čakalna doba 79dni 30dni 
           - Razpon čakalne dobe 28-151 dni 0-30 dni 
           - Odstotek urgentnih preiskav 24,74% 25,52% 
           - Odstotek neustreznih indikacij 0 0 
   
Kazalnik 4: Čakanje na odpust   
 - Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja 937 1113 
            - število dni čakanja na odpust 9.571 12.622 
            - razpon števila čakalnih dni 1-117 1-163 
   
Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov   
              - Število ponovnih sprejemov 245 341 
              - Število vseh odpuščenih bolnikov 37.878 39.719 
KK 5 0,46 0,85 
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe   
  - Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA? DA DA 
             - Število vseh hospitaliziranih bolnikov* 38.159 39.983  
             - Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine 3.195 3.033 ** 
             - Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA 99 81 ** 
- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije SAPHYLOCOCCUS AUREUS 13,24% 12,54%  ** 
KK 6 * 0,26 0,20 ** 

*število zdravljenih bolnikov brez spremljevalcev (statistični podatek) 
** podatki v času izdelave letnega poročila SBC so izračunani na podlagi evidenc, ki jih vodimo v SBC in so statistično 
neuradni 

 

Iz podatkov je razvidno, da prihaja do bistvenih razlik pri kazalniku št. 5 (število ponovnih 
sprejemov). Vzrok je v sami spremembi metodologije spremljanja kazalnika. V preteklih 
letih smo  spremljali le sprejeme na isti oddelek, v  letu 2010 pa tudi ponovne sprejeme na 
druge oddelke, povezane z isto diagnozo. 
 

7.4. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI  
 

Tabela 16: Kazalniki kliničnih poti 

ODDELEK KLINIČNA POT 
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo KP za operacijo dojke 
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo KP za operacijo kile 
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo KP za laparoskopsko holecistektomijo 
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno krg KP za odstranitev tonzil in žrelnice pri otrocih 
Dermatološki oddelek KP za diagnozo Scabies 
Dermatološki oddelek KP za diagnozo Urticaria acuta 
Center za bolezni ožilja KP za kronično vensko popuščanje 
Center za bolezni ožilja KP za endovaskularno lasersko terapijo 
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8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Nosilec notranjega nadzora javnih financ v bolnišnici je Služba za notranjo revizijo. V okviru 
službe je zaposlen en državni notranji revizor, ki opravlja vodstvene in operativne naloge na 
področju notranje revizijske dejavnosti v bolnišnici. V letu 2010 je služba revidirala naslednja 
poslovna področja:  

- prodaja krvi in krvnih pripravkov, 
- izkoriščenost delovnega časa na oddelku za anesteziologijo, intenzivno medicino  

operativnih  strok in terapijo bolečin, 
- aktivno sodelovanje delavcev bolnišnice na posvetih, kongresih in konferencah, ki 

ne potekajo v organizaciji bolnišnice, 
- organiziranost notranjega transporta pacientov v bolnišnici. 

 
Na osnovi notranje-revizijskih ugotovitev je služba ocenila, da je na vseh revidiranih 
področjih vzpostavljen sistem notranjih kontrol. Nekatere notranje kontrole delujejo 
zadovoljivo, mestoma pa je potrebno sistem notranjih kontrol dopolniti. V skladu z 
ugotovljenimi pomanjkljivostmi so bila podana revizorjeva priporočila, ki jih je vodstvo 
bolnišnico sprejelo v celoti. Primerov, ki bi kazali na namerne kršitve, prevare in goljufije 
služba ni evidentirala.  
 
Za ostala poslovna področja je služba izvedla ocenitev notranjega nadzora javnih financ  s 
pomočjo samoocenitvenega vprašalnika, ki je sestavni del  formalne ureditve obvladovanja 
poslovnih tveganj v bolnišnici. Naslednja slika prikazuje primerjavo rezultatov samoocenitve 
po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ v obdobju štirih let. 
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Zgornji prikaz kaže na to, da se je samoocena notranjega nadzora javnih financ v letu 2010 v 
primerjavi z letom 2009 izboljšala na vseh sestavinah. Tudi v povprečju je samoocena  
notranjega nadzora javnih financ za leto 2010  najvišja.      
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Upoštevajoč pretvornik povprečnih ocen v deleže poslovanja lahko zaključimo, da so bili  
elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2010 vzpostavljeni na posameznih področjih 
in sicer v obsegu, ki se približuje 60%  celote. 
 
V okviru notranjega revidiranja je služba izvedla tudi spremljanje napredovanja. V tem okviru 
je preverila stopnjo uresničitve sprejetih priporočil po notranjih revizijah iz leta 2009, katerih 
rok za realizacijo se je iztekel v letu 2010. Ugotovljena je bila 90% realizacija. Na podlagi 
tega služba ocenjuje, da je bila dopolnitev notranjih kontrol v letu 2010 na področjih, ki so 
bila revidirana v letu 2009, zadovoljiva.  
 
Pomembno poslanstvo službe za notranjo revizijo, ki ji ga nalaga tudi notranje revizijska 
stroka, je tudi svetovanje. Na področju svetovanja je služba izvedla naslednje naloge: 

- Pripombe k predlaganim spremembam obstoječe ureditve projektnega vodenja v 
bolnišnici (01/KI-10-e-izredna naloga). 

- Predlogi za dopolnitev nastajajočega Pravilnika o preizkusu alkoholiziranosti z vidika 
notranjega nadzora (11/KI-10-E – izredna naloga). Od 18 členov je k šestnajstim 
podala izčrpne predloge v smislu dopolnitve notranjih kontrol. 

- Predlogi za dopolnitev nastajajočega Pravilnika o delovnem času in registraciji 
delovnega časa. Od 40 členov je k trinajstim podala podrobne predloge oz. opombe 
(izredna naloga). 

- Analiza rezultatov ankete o zadovoljstvu zaposlenih in opredelitev področij, v katera 
mora vodstvo bolnišnice usmeriti svoja prizadevanja za izboljšanje zadovoljstva 
delavcev (december 2009) (02/KI-10-e – izredna naloga). 

- Predstavitev in usklajevanje predloga pravilnika o obvladovanju poslovnih tveganj v 
bolnišnici (načrtovana naloga). 

- Organizacija in vodenje predstavitvene delavnice o registrih tveganj služb v okviru 
nemedicinskega poslovnega področja bolnišnice (načrtovana naloga). 

- Zapis predlogov za dopolnitev sistema notranjih kontrol v nastajajočem pravilniku o 
delovnem času (18/KI-10-e-izredna naloga). 

- Svetovanje na področju priprave rednih poročil o izdajah Transfuzijskega centra na 
bolnišnične oddelke na podlagi podatkov v programskem okolju BIRPIS21 (21/KI-10- 
izredna naloga). 

- Predstavitev dosedanjih aktivnosti na področju prizadevanj za vzpostavitev 
avtomatsko evidentiranje delovnega časa v bolnišnici – kronološka predstavitev 
projektov (15/KI-10-E – izredna naloga).  

- Predstavitev ureditve obvladovanja poslovnih tveganj v bolnišnici predstojnikom, 
glavnim medicinskim sestram in odgovornim tehnikom oddelkov (Pravilnik o 
obvladovanju poslovnih tveganj v bolnišnici) (načrtovana naloga).  

- Predlog k prvemu poročilu o predlogu razmejitve dejavnosti JZZ na javno službo in 
tržno dejavnost (23/KI-10-e-izredna naloga). 

- Presoja nastajajočega Pravilnika o izvajanju in trženju samoplačniških zdravstvenih 
storitev z vidika notranjega nadzora (izredna naloga). 

- Predlogi za dopolnitev nastajajočega Pravilnika o delovnem času (verzija iz meseca 
novembra 2010) za dopolnitev notranjih kontrol (izredna naloga). 

- Analiza ankete o zadovoljstvu delavcev –december 2010. 
- Koordinacija priprave Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
- Analiza samoocenitvenih vprašalnikov o notranjem nadzoru javnih financ (preko 60 

vprašalnikov) ter priprava Izjave. 
 
V okviru metodoloških in splošnih opravil službe so bile načrtovane in realizirane naslednje 
naloge: 

- Izdelava revizorjeve ocene zadovoljivosti naklonjenosti vodstva bolnišnice 
obvladovanju poslovnih tveganj v letu 2009 in ocene zadovoljivosti dopolnitve sistema 
notranjih kontrol za poslovna področja, ki so bila revidirana v letu 2008 (načrtovana 
naloga). 
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- Izdelava letnega poročila službe za leto 2009 in opredelitev priporočil za izboljšanje 
posameznih področij znotraj notranjega nadzora javnih financ v bolnišnici (načrtovana 
naloga). 

- Sodelovanje pri pripravi letnega poročila bolnišnice za leto 2009 in finančnega načrta 
2010 za področje notranjega nadzora in obvladovanja poslovnih tveganj (redna 
naloga). 

- Priprava dveh prispevkov za interno glasilo Monitor (Poročilo o anketi o zadovoljstvu 
delavcev –december 2009 in Izjava o oceni NNJF 2009) (izredna naloga). 

- Posredovanje Pravilnika o obvladovanju poslovnih tveganj v Splošni bolnišnici Celje v 
sprejem direktorju (16/KI-10-E, načrtovana naloga). 

- Udeležba na rednih delovnih sestankih Komisije za notranji nadzor v okviru Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije (Komisija) (načrtovana naloga). 

- Udeležba na rednem sestanku notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov v 
Ljubljani-organizator MF-Urad za nadzor proračuna. 

- Izdelava predloga delovnega načrta službe za leto 2011. 
- Izdelava rednih obdobnih poročil o delu službe za direktorja. 
- Sodelovanje na rednih sestankih komisije za notranji nadzor Združenja zdravstvenih  

zavodov Slovenije, 
- Sodelovanje na rednih sestankih državnih notranjih revizorjev v okviru MF-Urada za 

nadzor  proračuna. 
   

Na področju metodološkega razvoja in splošnih opravil so bile v letu 2010 izvedene številne 
aktivnosti, ki jih sicer uvrščamo v okvir splošnih opravil. Na področju metodološkega razvoja 
sta bili načrtovani dve nalogi, ki sta v letu 2010 ostali nerealizirani. To je zasnova 
metodologije revizorjeve analize tveganj za načrtovanje rednih notranjih revizij in priprava 
predloga strateškega razvoja notranje revizijske dejavnosti v bolnišnici za obdobje 2011 do 
2014.  
 
Zaključimo lahko, da so bile za leto 2010 realizirane vse načrtovane naloge na področju 
notranjega revidiranja in svetovanja. Zaradi velikega obsega izrednih nalog na teh področjih, 
sta dve nalogi na področju metodološkega razvoja  ostali nerealizirani.  
 
 
 
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 
 
V tem poglavju navajamo cilje, ki so bili glede na zastavljeni Finančni načrt 2010 (poglavje 3) 
nerealizirani. 

Tabela 17: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

Zs Cilji Opis realizacije ciljev z upoštevanjem kazalnika 

6 Bariatrična kirurgija Cilj ni bil realiziran ker SB Celje ni pridobila finančnih 
sredstev za pokritje tega programa s strani ZZZS. 

8 Pridobitev statusa kliničnosti na KO 
za kompleksno obravnavo poškodb 

 Cilj ni realiziran. KO za kompleksno obravnavo 
poškodb ni pridobil statusa kliničnosti. 

17 Izdelava vloge za PRSPO 

Cilj ni bil realiziran. PRSPO predstavlja nadgradnjo 
sistemov vodenja kakovosti ISO 9000. V SBC 
PRSPO nismo še vpeljali standardov in drugih orodij 
managementa kakovosti. Zato se cilj prestavi v leto 
2012. 
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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 več kot 1.700 zaposlenim ter tako omogoča preživetje 
širokemu krogu prebivalstva. Da bi izboljšala prepoznavnost in predstavila vse poklice, ki jih 
bolnišnica zaposluje, se je v letu 2010 predstavila na največjem kariernem dogodku 
savinjske regije, na  Festivalu izobraževanja in zaposlovanja. 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. Tako zdravniki kot 
medicinske sestre aktivno sodelujejo tudi v programu Visoke zdravstvene šole v Celju. 
Splošna bolnišnica Celje deluje tudi kot organizator ali soorganizator številnih strokovnih 
srečanj in delavnic. Z zdravstveno vzgojnim materialom (brošure, zgibanke, plakati,…) 
ozaveščamo bolnike in naše stranke o preventivi, o skrbi za lastno zdravje ter jih seznanjamo 
z načini zdravljenja posameznih obolenj in poškodb. Že leta aktivno sodelujemo s projektno 
pisarno Celje zdravo mesto. V letu 2010 smo nadaljevali z aktivnim sodelovanjem v Celjski 
interdisciplinarni akcijski skupini za varnost v cestnem prometu (CIASVCP), ki s številnimi 
aktivnostmi v projektu Alkohol RES UBIJA, opozarja na posledice zlorabe alkohola 
udeležencev v cestnem prometu. Aktivno se je SB Celje v letu 2010 vključila tudi v obeležitev 
svetovnega dneva zdravja. Na osrednji slovenski prireditvi, ki je bila v Celju, je bolnišnica 
sodelovala s predstavitvijo postopkov oživljanja z avtomatskim defibrilatorjem ter s prikazom 
vaj, s katerimi si lahko pomagamo pri odpravljanju posledic dolgotrajnega sedenja in 
nepravilne drže.     
 
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 do bolnikov in bolnišnice kot tudi do lokalnega 
prebivalstva (zmanjšanje hrupa in emisij izpušnih plinov z ureditvijo prometa v bolnišničnem 
kompleksu, ekološka sanacija pralnice, varno zbiranje in uničevanje kužnih odpadkov, 
izvajanje ukrepov za učinkovito porabo energetskih virov,…). Konec leta 2010 smo ponovno 
aktivno pristopili k iskanju rešitve za združitev nujne medicinske pomoči ustanov primarnega 
in sekundarnega zdravstva v regiji. 
 
Ker bolnišnica leži na poplavnem območju reke Savinje, skupaj s krajevnimi in državnimi 
ustanovami razvijamo obrambni sistem pred poplavljanjem bolnišničnega kompleksa, 



 

39 

sodelujemo s krajevnimi gasilskimi društvi in Civilno zaščito ter jih sproti seznanjamo z 
režimom dela in vsemi arhitektonskimi, tehničnimi in drugimi spremembami. Redno 
sodelujemo z organizacijami in zavodi za kontrolo voda, odplak in za kontrolo izvedenih 
objektov v bolnišnici.  
 
Neizogibno ima naša ustanova stike tudi z drugimi podjetji in ustanovami, z društvi, civilnimi 
združenji ipd., s katerimi sodeluje v akcijah, namenjenih bolnikom in bolnišnici. Že leta 
odlično sodelujemo s I. osnovno šolo, ki vodi oddelek bolnišnične šole ter z Vrtcem Anice 
Černejeve, ki v bolnišnici izvaja dejavnost bolnišničnega vrtca. Redno naše oddelke na 
katerih se zdravijo bolni otroci, obiskujejo Rdeči noski – klovni zdravniki.      
 

 

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 
POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
 
11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 
 
V letu 2010 smo se posvečali racionalni kadrovski politiki, ki 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 največji možni meri smo se prilagajali 
makroekonomskim smernicam in finančnemu načrtu za leto 2010. Selektivna kadrovska 
politika, ki ne odpira prostih poti zaposlovanju je bila stalnica v letu 2010. 
 
Povprečno letno število zaposlenih v letu 2010 je bilo 1.723, stanje  31. 12.2010  pa 1.730. 
 
Tabela 18:  Realizacija 31.12.2009,  realizacija 31.12.2010  in indeks realizacije 

 SSI 
Realizacija 
31.12.2009 

Realizacija 
31.12.2010 

ind.R 10/  

R 09 

 VIII. 172 174 101,16 

od VIII. - zdravniki specialisti 168 169 100,60 

zdravniki specializanti 74 74 100,00 

zdravniki pripr. in brez spec. 16 26 162,50 

VII/2. 59 61 103,39 

VII/1. 420 431 102,62 

VI. 25 24 96,00 

V. 661 660 99,85 

I.-IV. 289 280 96,89 

Skupaj 1.716 1.730 100,82 
 
Na dan 31.12.2010 je bilo skupaj zaposlenih 1.730 delavcev, od tega 1.529 delavcev za 
nedoločen čas in 201 delavec za določen čas.  

Skupno število zdravnikov specializantov je ostalo na enakem nivoju, število zdravnikov 
pripravnikov pa se je povečalo, saj nam je Ministrstvo za zdravje izdalo sklep o povečanju 
števila pripravniških mest in povečalo kvoto za opravljanje pripravništev zdravnikov iz 12 na 
21. Zaposlovanje zdravnikov brez specializacije po končanem pripravništvu je ostalo na 
enakem nivoju kot leta 2009. Zaposlili smo izključno tiste kandidate, ki  so pripravljeni začeti 
specializacijo, ki jo bolnišnica nujno potrebuje za izvajanje storitev.  Kandidatura za 
deficitarne specializacije še ni zagotovilo za dejansko zaposlitev, ker zdravniki specializanti 
podpišejo samo izjavo na Zdravniški zbornici Slovenije za zaposlitev v regiji, do zavod pa 
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nimajo nobene obveznosti, Po končani specializaciji se bodo zdravniki zaposlili na 
deficitarnih področjih. 

 
V tabeli 19 prikazujemo vzroke za krajši delovni čas. Še naprej se spreminja struktura po 
vzrokih krajšega delovnega časa. Iz leta v leto narašča število invalidsko ocenjenih delavcev. 
Razporejanje le teh  otežuje organizacijo dela –  razporejanje v izmensko delo, omejitve 
nočnega dela,  omejitve dela preko polnega delovnega časa. To povzroča pri večanju 
zahtevnosti  težave pri zagotavljanju nemotenih delovnih procesov, hkrati pa narekuje 
potrebe po povečanem številu zaposlenih. Na dan 31.12.2009 je bilo v SB Celje zaposlenih 
133 delavcev z invalidskimi ocenami, na dan 31.12.2010  je bilo z invalidskimi ocenami 
zaposlenih že 140 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. 
 
Tabela 19 : Vzrok krajšega delovnega časa 

 31.12.2009 31.12.2010 Ind. R10/R09 
VEČ DELODAJALCEV 5 5 100,00 
INV - PO STAREM  23 21 91,30 
INV - PO NOVEM ZAKONU 35 42 120,00 
DOPOLNILNO DELO  18 12 66,67 
STARŠEV. PRAVICE 8 10 125,00 
DELNA UPOKOJITEV 1 0 0,00 
SKUPAJ - KRAJŠI DEL.ČAS 90 90 100,00 
 
Leto 2010 je zaznamoval umik soglasij zdravnikov za delo preko polnega delovnega časa. 
Od 269 zaposlenih zdravnikov smo meseca avgusta prejeli 154 umikov soglasij za delo 
preko polnega delovnega časa, kar predstavlja 90% vseh zdravnikov, ki opravljajo 24-urno 
zdravstveno varstvo. Zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva smo se v obdobju umika 
soglasij s sindikatom Fides dogovorili in uspešno izvedli  podpis soglasij za delo več kot 16 
ur v dveh zaporedni dneh. V mesecu septembru, po sprejetju sporazuma med Ministrstvom 
za zdravje in sindikatom Fides, smo pričeli s ponovnim zbiranjem soglasij za delo preko 
polnega delovnega časa. Do konca leta 2010 nismo uspeli pridobiti toliko soglasij, kot smo jih 
imeli pridobljenih meseca avgusta oz. pred umikom, kar še dodatno otežuje organiziranje 
dela na oddelkih. 
 
Deficitarnost posameznih področij z zdravniki specialisti še vedno ostaja. Kljub aktivni politiki 
zaposlovanja za deficitarna področja zdravnikov posamezne specialnosti na trgu dela 
enostavno ni. Zdravnike specialiste potrebujemo predvsem na sledečih področjih: 
anesteziologija, rentgenologija, nevrologija, interna medicina, pediatrija, infektologija, 
nuklearna medicina, patologija, revmatologija, urgentna medicina, oftalmologija, 
transfuziologija,… Za manjkajoča specializantska mesta smo skozi leto izražali potrebe  na 
Zdravniško zbornico.  
 
Zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov smo redno zaposlene dodatno obremenili in so 
opravljali delo preko polnega delovnega časa. 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.  
 
V letu 2010 opažamo porast pripravnikov zdravnikov iz tujine, ki jih je v bolnišnico napotila 
Zdravniška zbornica.  
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Na področju zdravstvene nege smo v večji meri zaposlovali iz naslova nadomeščanj 
dolgotrajne bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta. Ker gre tukaj za fizično odsotnost 
sodelavk, smo zaposlili za čas nadomeščanja nov kader, kar pa se odraža na povečanem 
številu fizično zaposlenih v bolnišnici. 
 
Število delavcev na področju zdravstvene nege je bilo v planiranih okvirih, vendar s 
spremenjeno kadrovsko strukturo. Na področju, kjer se je zahtevala višja strokovna 
usposobljenost, smo srednje sestre ob odhodu nadomestili z diplomiranimi medicinskimi 
sestrami. Na področju planiranega pripravništva v zdravstveni negi in pri zdravstvenih 
sodelavcih nismo dosegli ciljnega števila, ker ni bilo razpoložljivih pripravnikov na trgu dela. 
 
Poleg izvajanja programov zdravstvenih storitev je Splošna bolnišnica Celje kot učna 
bolnišnica tudi v letu 2010 izvajala izobraževanje  dijakov, študentov in specializantov. 
 
Tabela 20 : Fluktuacija delavcev v letih  2008, 2009 in 2010 

Stopnja strok. izobrazbe 
2008 2009 2010 

Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi 
VIII – zdravnik specialist 6 12 10 5 15 5 

VII – zdravnik specializant 104 96 45 48 17 20 
VII – zdravnik  sekundarij, brez 
specializacije 5 22 21 24 15 33 

VII – univ. ostali   3 8 1 5 1 3 
VII -  dipl.m.s. 6 24 10 22 11 10 
VI  - višja med. sestra 3 0 2 0 1 0 

VI. VII.  – ostali 5 16 3 0 4 11 

V – zdravstveni tehnik 10 27 30 25 24 23 

V – ostali 5 12 7 12 6 10 

KV 4 7 2 5 6 4 

PK 17 14 12 4 6 1 

SKUPAJ 168 238 143 150 106 120 

 
Tabela 21 : Vzroki za prenehanje delovnega razmerja v letih 2008, 2009 in 2010 

Vzroki za prenehanje 
Leto 

2008 2009 2010 

upokojitev  16 19 26 

invalidska upokojitev 1 4 1 

smrt  1 1 2 

drugi javni zavod 94 47 11 

druga organizacija 7 5 0 

potek določenega časa 24 55 45 

ostalo  25 12 21 

SKUPAJ 168 143 106 

 
Iz preglednice je razvidno zmanjševanje fluktuacije  predvsem pri zdravnikih specializantih, v 
primerjavi s predhodnimi leti zaradi načina zaposlovanja zdravnikov specializantov po noveli 
zakona o zdravniški službi (sprejeti junija  2008). 
 
Potrebe po novem kadru, izražene s strani bolnišničnih oddelkov in ostalih organizacijskih 
enot, so bile v letu 2010 bistveno večje od realiziranih. Glede na makroekonomske smernice 
in situacije tekom leta pa smo delo organizirali optimalno in zajezili dodatno zaposlovanje, 
kjer to ni bilo nujno potrebno.  
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11.1.2. Ostale oblike dela 
 
V letu 2010 smo zmanjšali obseg pogodbenega dela na področjih, kjer smo uspeli zaposliti 
ustrezne zdravnike specialiste, na področjih, kjer pa nam zapolnitev prostih deficitarnih mest 
ni uspela, pa smo sklepali podjemne pogodbe ter pogodbe o poslovnem sodelovanju z 
zdravniki. 
 
V letu 2010 smo imeli sklenjene podjemne pogodbe in pogodbe o poslovnem sodelovanja na 
naslednjih področjih: 

- anesteziologija – izvajanje popoldanskega operativnega programa, zagotavljanje 
neprekinjenega zdravstvenega varstva in terapija bolečin; 

- onkologija – opravljanje konziliarnih  pregledov v konzilirno onkološki ambulanti, 
- nevrologija – sodelovanje pri EMG pregledih, zagotavljanje neprekinjenega 

zdravstvenega varstva ter delo v specialističnih ambulantah; 
- pediatrija – opravljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in pripravljenost; 
- ginekologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, komisija za 

prekinitev nosečnosti, 
- kardiologija – sodelovanje pri izvajanju intenzivne srčne diagnostike; 
- angiologija – delo v specialistični diabetološki ambulanti, 
- nefrologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in rednega dela; 
- dermatovenerologija – opravljanje rednega dela, izvajanje neprekinjenega 

zdravstvenega varstva in pripravljenosti; 
- patologija – opravljanje sanitarnih obdukcij za zunanjega naročnika,  
- gastroenterologija - sklenitev podjemnih pogodb s sodelavci SBC - program SVIT, 
- investicije  - investicijsko svetovanje, 
- kadrovski sektor – delo na projektu KIV, 
- sklenjena pogodba z duhovnikom, za zagotavljanje duhovne verske oskrbe. 

 
V letu 2010 smo imeli sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju na naslednjih področjih: 

- nuklearna medicina  - delo zdravnikov v specialističnih ambulantah in na oddelku; 
- radiologiija – odčitavanja CT in MR, 
- otorinolaringologija – delo superpedagoga 
- žilna kirurgija – opravljanje operativnih posegov, 
- ginekologija – pogodbe za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva s 

koncesionarjema, 
- nevrologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in redno delo, 
- anesteziologija - izvajanje popoldanskega operativnega programa, zagotavljanje 

neprekinjenega zdravstvenega varstva in terapija bolečin; 
- kirurgija obraza in čeljusti – sodelovanje z zobotehničnim laboratorijem; 
- hematologija in onkologija – hematološko svetovanje; 
- transfuziologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva; 

 
Sklenjene podjemne pogodbe in pogodbe o poslovnem sodelovanju z lastnimi zaposlenimi: 

- patologija in citologija – izvajanje sanitarnih obdukcij, 
- oddelek za bolezni prebavil – program SVIT, 
- rentgenologija  - izvajanje preiskav CT in MR. 

 
Študentsko delo smo organizirali v poletnem času, za nadomeščanje sodelavcev na dopustu. 
Prav tako smo s študenti pokrivali kratkotrajne odsotnosti zaposlenih, kjer to ni bilo mogoče 
drugače oz. kjer je to dopuščal delovni proces. Študentsko delo je namreč še vedno najbolj 
ugodna in fleksibilna oblika delovne sile. 

11.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 
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V letu 2010 je v evidenci delovnega časa evidentiranih 34.761 ur odsotnosti zaradi 
strokovnega izobraževanja in študijskega dopusta, kar pomeni 0,99 % odsotnosti z dela. 
Vsak dan je bilo zaradi izobraževanja odsotnih 16,64 delavcev.  
 
Za izobraževanje , izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih je bilo prejetih 288.055 EUR 
donacij. 
 
Tabela 22: Pregled števila evidentiranih* dni strokovnega izobraževanja in usposabljanja v 
letih 2001 – 2010  po stopnjah strokovne izobrazbe 

Stopnja strokovne izobrazbe 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 

VIII;VII 1585 2066 2140 2189 2599 2809 2999 3743 3157 

VI  1019 1012 637 396 468 390 402 328 300 

V 846 870 1036 695 951 1059 963 1126 767 

I – IV 172 103 131 60 102 96 100 95 53 

Skupaj 3.623 4.051 3.944 3.340 4.120 4.355 4.464 5.293 4.277 
 *V evidenci strokovnih izpopolnjevanj so zabeležena strokovna izpopolnjevanja tudi izven delovnega časa. 

 
Iz tabele je razviden padec števila dni strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v letu 2010 v 
primerjavi z letom 2009, kar je pogojeno z omejeni sredstvi za leto 2010. 
 
Poleg specializacij po javnih razpisih tečeta še 2 specializaciji zdravnikov po »starem 
programu« ki jih financira bolnišnica. Ob koncu leta 2010 opravljajo specializacijo še 4 
magistri farmacije – za področje klinične farmacije, medicinske biokemije,  oblikovanja zdravil 
in za področje preizkušanja zdravil. Specialistični izpit je opravilo 15 specializantov. 
 
Študij ob delu, ki je financiran ali sofinanciran iz strani Splošne bolnišnice Celje je v letu 2010 
zaključilo 19 zaposlenih. Dodiplomsko izobraževanje je zaključilo 10 zaposlenih, medtem ko 
je podiplomski magistrski (stari in novi) ter doktorski študij zaključilo 9 zaposlenih. 
 
V naziv primarij sta bila v letu 2010 izvoljena dva zdravnika, v naziv izredni profesor 1 
zdravnik, v naziv predavatelj sta bila izvoljena dva kandidata in v naziv asistent 2 zdravnika. 
 
V okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije smo se v letu 2008 vključili v enotno 
štipendijsko shemo Regionalne razvojne agencije Celje in sofinancirali  štipendije 9 
študentom medicine in 1 študentki farmacije. Novih pogodb zaradi neugodnih pogojev nismo 
sklenili. 
 
V letu 2010 so študij zaključili 4 štipendisti in sicer študentka farmacije in trije študenti 
medicine.  
 
Za zaposlene smo organizirali interna strokovna izpopolnjevanja in usposabljanja. Najbolj 
obsežni so bili seminarji iz Varstva pri delu, Vodenje s cilji in Vodenje rednih letnih 
razgovorov, Dojenju prijazni zdravstveni ustanovi, Usposabljanje delavcev iz varstva pred 
ionizirajočimi sevanji, Seminar Management za vodje. V letu 2010 smo pripravili Katalog 
izobraževalnih vsebin SB Celje. 
  
V bolnišnici se je v letu 2010 izvedlo 232 dogodkov oziroma internih izpopolnjevanj in 
usposabljanj, kar znaša 531,8 ur notranjih in zunanjih predavateljev. 
 
Kot pooblaščeni zdravstveni zavod po odločbi Ministrstva za zdravje za opravljanje 
strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov s srednjo 
strokovno izobrazbo, je v bolnišnici v letu 2010 opravljalo strokovni izpit 199 pripravnikov 
zdravstvenih in nezdravstvenih poklicev. Od tega so prevladovali strokovni izpiti zdravstvenih 
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delavcev, ki jih je bilo 191. Iz naše ustanove je strokovni izit opravljalo 23 pripravnikov, iz 
drugih ustanov pa 176 pripravnikov. 
 
Strokovne izpite VI/2 in VII. ravni strokovne izobrazbe zdravstvene smeri, ki se opravljajo na 
Ministrstvu za zdravje, je v letu 2010 uspešno opravilo 28 pripravnikov od tega 23 zdravnikov 
in 5 ostalih zdravstvenih delavcev.  
 
V začetku leta 2010 smo se predstavili na Festivalu zaposlovanja in izobraževanja. 
Bolnišnica Celje je velik delodajalec v celjski regiji in prisotnost na tovrstnem dogodku je 
kratkoročnega in dolgoročnega pomena v smislu sodelovanja z okoljem, v katerem delujemo. 
V okviru festivala smo predstavili poklice in možnosti zaposlovanja v okviru naše ustanove. 
 

 
11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2010 
 
Investicijska dejavnost v letu 2011 se odvija v skladu s sprejeto investicijsko politiko SB Celje 
in načrtom investicij.   
 
V letu 2010 si je SB Celje zastavila obsežen načrt investicijskih vlaganj v skupni vrednosti 
17.800 mio EUR. Iz priloge tega poročila (Obrazec 4) je razvidno, da je bila skupna vrednost 
realiziranih investicij v letu 2010 v višini 6.761 mio EUR. V letu 2010 so bili  porabljeni lastni 
amortizacijski viri v višini 5.715.103 EUR, sredstva države v višini 923.760 EUR, donacije v 
višini 82.441 EUR ter drugi viri v višini 39.890 EUR. 
 
V skladu s sprejetim načrtom investicij je bila investicijska dejavnost v letu 2010 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. 
 
Iz tabele v prilogi (Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2010) je razvidno, da je bilo 
od skupne načrtovane vrednosti medicinske opreme v višini 4.333.000 EUR realiziranih za 
3.598.642 EUR naložb. Za nakup navedene medicinske opreme so bili porabljeni lastni 
amortizacijski v višini 3.520.587 EUR, drugi del virov predstavljajo donacijska sredstva v 
višini 78.055 EUR.  
 
Osrednjo investicijsko dejavnost v bolnišnici v letu 2010 zavzema realizacija sklopa 
investicije nadomestne novogradnje in z njo povezanih aktivnostih. Izdelana je bila Idejna 
zasnova, Idejni projekt, Predinvesticijska zasnova, Investicijski program ter izvedbeni projekti 
za pripravljalna dela (PZI), ki so v fazi zbiranja ponudb za izvedbo preko javnega naročila. 
Vrednost pripravljalnih del je cca 3, 6 mio EUR in bodo financirana s strani MZ. Dne 23. 11. 
2010 se je po potrditvi Investicijske dokumentacije s strani MZ nadaljevalo projektiranje 
Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bil 23. 12. 2010 predan uporabniku in je v 
fazi recenzije. Vrednost  projektne dokumentacije, financirane s strani MZ, je 900.000 EUR.  
 
Na seji Mestnega sveta Mestne občine Celje je bil dne 20. 9. 2010 sprejet odlok o 
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Splošne bolnišnice Celje, na podlagi 
katerega bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na Upravno enoto Celje smo 28. 12. 2010 
vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
 
Izdelana je bila investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo SBC (soproizvodnja 
toplote, hladu in električne energije - trigeneracija, ter energetska obnova stavbe pediatrije in 
patologije). V teku je javni razpis za izvedbo projektne dokumentacije. Sama izvedba je 
ocenjena na 5,4 mio EUR, od tega bo s strani MZ oz. EU v letu 2011-12 financirano 55% 
(2.942.760,71 EUR). 
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V okviru posodabljanja starih OP dvoran so v letu 2010 potekala gradbena, obrtniška in 
instalacijska dela za »Ureditev operacijskega bloka Oddelka za urologijo v Splošni bolnišnici 
Celje – druga faza«, v vrednosti 159.236,32 EUR. Izdelan je bil projekt za izvedbo projektne 
dokumentacije in projekta opreme in izdelava varnostnega načrta ter nadzor za prenovo 
urološkega OP bloka v vrednosti 25.598 EUR.  
 
Največja realizirana naložba v letošnjem letu je bila nabava opreme za izvajanje robotske 
kirurgije v vrednosti 1.664.616 EUR.  Realizirane druge večje nabave medicinske opreme v 
obdobju januar – september 2010 so: 

- monitoring v vrednosti 538.200 EUR,  
- RTG 31 – skelet v vrednosti 248.768 EUR 
- endoskopski ultrazvočni aparat v vrednosti  163.156 EUR  
- UZ B-SCAN v vrednosti 39.857 EUR,  
- Preiskovalna miza in stol za ambulanto ORL in CFK v vrednosti 41.827 EUR, 
- trije anestezijski aparati v vrednosti 134.216 EUR,  
- dva aparata za umetno ventilacijo v vrednosti 43.642 EUR,  
- perfuzijski spoj za elektronsko spremljanje doziranja v vrednosti 51.874 EUR,  
- gastroskop v vrednosti 43.615 EUR,  
- fleksibilni cistoskop v vrednosti 21.297 EUR  
- histokineta za 300 kaset v vrednosti 32.675 EUR,  
- dva defebrilatorja v vrednosti 41.188 EUR,  
- trije elektroskapeli v vrednosti 35.239 EUR, 
- medicinski instrumentarij v vrednosti 115.939 EUR.  
 

Večje vrednosti v okviru nemedicinske opreme v letu 2010 zavzema nakup dveh vozičkov za 
reanimacijo v višini 21.648 EUR.  
 
Na področju investicije v PACS sistem je bil izdelan DIIP (Dokument indentifikacije 
investicijskega projekta) in posredovan Ministrstvu za zdravje, ki bo predvidoma tudi 
financiral projekt PACS v SB Celje.  
 
Na področju skupne infrastrukture bolnišnice so bile v skladu s sprejetim finančnim načrtom  
izvedene še naslednje investicije in investicijsko vzdrževanje:  

• zaključna faza izvedbe investicijskega projekta Nabava, dobava in montaža opreme 
za tretji sklop »Lekarna« v vrednosti 391.353 EUR; 

• ureditev Oddelka za ambulantno medicinsko rehabilitacijo v vrednosti 324.068 EUR, 
• ureditev avle v kleti  v vrednosti 126.603 EUR, 
• na podlagi izdelanega projekta za zamenjavo kritine nad pralnico je bila izvedena 

zamenjava stare kritine  v vrednosti 96.315 EUR,  
• izdelava investicijske dokumentacije za soproizvodnjo toplote, hladu in električne 

energije v SB Celje (trigeneracija)  v vrednosti   34.200 EUR;  
• ureditev polnilnice akumulatorjev in garderobe v kleti v vrednosti 30.444 EUR, 
• dobava in montaža klimatskih naprav v vrednosti 49.065 EUR, 
• gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na Radiološkem oddelku zaradi dobave CT 

in dveh RTG-jev v vrednosti 279.165 EUR, 
• izdelava projektne dokumentacije za posodobitev sterilizacije v SBC v vrednosti 

26.526 EUR, 
• izdelana investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo SBC v vrednosti 24.780 

EUR, 
• dobava hladilnega agregata skupaj s strojnimi inštalacijami in pripadajočo opremo v 

vrednosti 14.257 EUR, 
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Področje informatike 
 
V letu 2010 smo kupili 240 računalnikov v vrednosti 170.000 EUR ter 158 tiskalnikov v 
vrednosti 56.000 EUR, s katerimi smo zamenjali iztrošeno opremo in za 60 lokacij povečali 
število računalniško opremljenih delovišč. 
 
Za posodobitev računalniškega omrežja smo nabavili 22 novih omrežnih preklopnih stikal v 
vrednosti 72.000 EUR, njihova namestitev pa je nujna za delovanje sistema PACS. 
 
Zaradi uvajanja novih aplikacij in zagotovitve dodatnega prostora za digitalne posnetke 
rentgenskih preiskav smo z nakupom dodatnih 22 diskov v vrednosti za 36.000 EUR razširili 
kapaciteto diskovnega polja, hkrati pa z vgradnjo dveh SAN stikal v vrednosti 32.000 EUR 
pospešili njegovo delovanje. 
 
Za potrebe novih aplikacij in nadomeščanja iztrošenih strežnikov smo kupili 6 novih 
strežniških rezin v skupni vrednosti 38.000 EUR ter določen del strežniških kapacitet 
virtualizirali z uvedbo sistema za virtualizacijo VMware v vrednosti 22.000 EUR. 
 
Za potrebe delovanja sistema on-line KZZ smo za 5.000 EUR nabavili nove čitalce kartic 
zdravstvenega zavarovanja in z njimi opremili nova delovišča ter zamenjali iztrošene čitalce.  
 
Za 50.000 EUR smo kupili programsko opremo za centralno upravljanje bolnišničnih delovnih 
postaj, s čimer se bo povečala učinkovitost vzdrževanja računalniške in programske opreme 
ter izboljšala njena izkoriščenost. 
 
Za povečanje učinkovitosti nudenja podpore uporabnikov smo uvedli program za prijavo 
okvar, ki smo jo kupili za 1.000 EUR. 
 
Za povečanje deleža elektronsko podprtih delovnih procesov na strokovno medicinskem in 
poslovnem področju smo bolnišnično programsko opremo nadgradili z novimi 
funkcionalnostmi v vrednosti 72.000 EUR. 
 

 
11.3. POROČILO O IZVEDENIH DEJAVNOSTI V OKVIRU OPERACIJE ENERGETSKE 
SANACIJE 
 
Tabela 23 : Višina aktiviranih sredstev za upravičene in neupravičene stroške za energetsko 
sanacijo v EUR 

  

UPRAVIČENI NEUPRAVIČENI 

Skupaj Evropski 
kohezijski 
sklad 85% 

Republika 
Slovenija 

15% 
DDV SBC 

10% 

1. zahtevek 10. 8. 2010: projektna in 
investicijska dokumentacija, 
upravičeni in neupravičeni stroški 

60.129,00 10.611,00 15.720  7.860 94.320,00 

2. zahtevek 8. 12. 2010: KOVA 
(projektna dokumentacija, tehnološki 
načrt patologije) 

2.677,50 472,50 700  350 4.200 

SKUPAJ LETO 2010 62.806,50 11.083,50 16.420,00 8.210,00 94.740,00 
3. zahtevek 3. 1. 2011: PROMING 
d.o.o. (projektna dokumentacija, ovoj 
T objekta) 

13.693,50 2.416,50 3.580  1.790,00  21.480 

SKUPAJ LETO 2011 13.693,50 2.416,50 3.580  
1.790 

 
21.480 
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11.4. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2010 
 
Med stroški vzdrževanja predstavljajo največjo postavko stroški vzdrževanja medicinskih 
aparatur, katerih delež v celotnih stroških znaša slabih 30 %. V letu 2010 znašajo stroški 
vzdrževanja medicinskih aparatur v višini 593.926 EUR z največjim deležem na vzdrževanju 
rentgenskih aparatov, monitorjev in anestezijskih aparatov, koronarografa, sterilizatorjev 
Vzdrževanje laboratorijskih aparatur, CT aparata, operacijskih miz in stolov, endoskopov ter 
UZ aparatov. 
 
Strošek vzdrževanja medicinske opreme (zunanji izvajalci) v letu 2010 je 16 % manjši od  
leta 2009 in 17 % manjši od planiranega. Vzroki za manjše stroške v primerjavi s planiranimi 
je predvsem v tem, da smo imeli v letu 2010 manjše stroške na vzdrževanju RTG aparatov, 
tu bi izpostavili CT aparat, na katerem v letošnjem letu nismo imeli večjih okvar. 
 
Sicer pa so investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v letu 2010 potekala v skladu s 
predvidenim letnim načrtom in tekočimi nujnimi vzdrževalnimi deli. 
 
 
 

                     Odgovorna oseba: 
                                     Mag. Marjan Ferjanc, univ.dipl.ekon. 
 
 
 
 
 
 
Pripravili:  
Irena Andrenšek Ferkolj, univ.dipl.ekon.  
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon. 
mag. Irma Kovač, univ.dipl.ekon., org., državni notranji revizor  
mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. str. 
prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med. 
Uroš Stropnik, univ.dipl.org. 
mag. Hilda Maze, univ.dipl.org. 
Mojca Vukmanič, dipl. ekon., spec. 
Danijela Gorišek, univ.dipl.ekon 
mag. Vesna Prijatelj, univ.dipl.org.inf. 
Andrejka Presker- Hudernik, univ. dipl. prav. 
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Zavod: Splošna bolnišnica Celje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAČUNOVODSKO POROČILO  
ZA LETO 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 
124/08, 58/10, 104/10): 

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) 
Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji. 
 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2010 (1. in 2. del) 
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2010 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010 
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2010 
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2010 
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2010 
- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2010 
 

 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
  2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 
  2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 
   2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih 
    uporabnikov po načelu denarnega toka 
   2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih 
    uporabnikov 
   2.3.3.Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 
   2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

po vrstah dejavnosti  
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2009 
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2010. 
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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  2009 2010 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 29.109 38.812 133,33 

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 0 
003 Dolgoročne premoženjske pravice 664.941 722.300 108,63 
004 Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena 

osnovna sredstva 
0 0 0 

005 Druga neopredmetena sredstva 85.252 0 0 
006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj 0   
007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi 0 67.043 0 

00 Skupaj AOP 002 779.302 828.155 106,27 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 472.412 413.502 87,53 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 306.890 414.653 135,11 

 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se 
je v letu 2010 povečala za 48.853 EUR,  sedanja vrednost znaša  414.653 EUR.  
 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo sredstva rezervnega sklada etažnih 
lastnikov stanovanj. Dolgoročne premoženjske pravice zajemajo računalniške programe in 
licence.  
Druga neopredmetena osnovna sredstva so  v letu 2009 predstavljala vlaganja v tuja 
osnovna sredstva, katere nabavna vrednost je znašala 85.252 EUR in popravek vrednosti 
85.252 EUR. V skladu s  »Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Ur.l. 
58/2010) smo  navedene vrednosti prenesli v okvir skupine kontov 04 ter 05. Po stanju na 
dna 31.12.2010 ta sredstva tako na strani nabavne vrednosti, kot popravka vrednosti niso 
več izkazana na kontih skupine 00 in 01.    
Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi zajemajo kupljene računalniške programe, ki 
so še v pripravi.  

 
Sprememba nabavne vrednosti v letu 2010 se nanaša na: 

- povečanje sredstev rezervnega sklada etažnih lastnikov v višini 9.703 EUR,  
- na nakup oz. dograditev  računalniških programov (dograditev programa Birpis21 in 

programov za delovanje računalniškega sistema) v višini 193.768 EUR, 
- izločitve programske opreme in licenc, ki se ne uporabljajo več v višini 69.366 EUR, 
- prenos vlaganj v tuja osnovna sredstva v višini 85.252 EUR v skupino 04. 
 
Obračunana amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2010 znašala 
95.708 EUR. 
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Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  
                                                 v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2009 2010 Indeks 

020 Zemljišča 381.613 381.613 0 

021 Zgradbe 46.416.948 48.207.918 103,86 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine 0 0 0 
023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 5.128.042 4.624.024 90,17 
029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0 0 0 
02 Skupaj AOP 004 51.926.603 53.213.555 102,48 
03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 18.721.387 20.168.559 107,73 
02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   33.205.216 33.044.996 99,52 

 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2010 skupaj  povečala za  1.286.952 EUR in 
znaša 53.213.555 EUR.  Odpisana vrednost nepremičnin znaša 20.168.559 EUR, sedanja 
vrednost znaša 33.044.996 EUR.  

 
Povečanja nabavne vrednosti nepremičnin je posledica gradbenih del za obnovo operacijske 
dvorane na urološkem oddelku, dela na rentgenološkem oddelku, ureditev koridorja za 
fizioterapijo, razne projektne dokumentacije in drugo.  
Obračunana  amortizacija nepremičnin je v letu 2010 znašala 1.457.945 EUR.  

 
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  2009 2010 Indeks 

040 Oprema 34.142.321 37.786.43
4 

110,67 

041 Drobni inventar 4.559.392 4.878.667 107,00 
042 Biološka sredstva 0 0 0 
043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v 

tuji lasti 
0 85.252 0 

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 14.086 13.704 97,29 
046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os 0 0 0 
047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 56.036 102.669 183,22 
049  Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj 

uporabe. 
0 0 0 

04 Skupaj AOP 006 38.771.835 42.866.72
6 

110,56 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 31.076.650 33.000.24
0 

106,19 

04-05 Sedanja vrednost opreme 7.695.185 9.866.486 128,21 

 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2010  
skupaj povečala za  4.094.891 EUR in znaša  42.866.726 EUR. Odpisana vrednost znaša 
33.000.240 EUR, sedanja vrednost znaša  9.866.486 EUR. 
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Skupno povečanj nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v 
višini 4.094.891 EUR sestoji iz:   

a) povečanje nabavne vrednosti v višini 5.615.752 EUR:  
- novih nabav v višini 5.425.015 EUR; podrobneje opisna v poglavju 11. Poročilo 

o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2010, 
- ugotovljenih viškov DI ob inventuri, katerih nabavna vrednost je ocenjena v 

višini 30.853 EUR, 
- prenos iz skupine 00 na skupino 04 v višini 85.252 EUR, 
- prenos iz skupine 02 na skupino 04 v višini 74.632 EUR. 

b) zmanjšanja nabavne vrednosti  izločenih osnovnih sredstev med letom in ob inventuri 
v višini 1.520.861 EUR 
 

Skupno povečanje  popravka vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v 
višini 1.923.590 EUR sestoji iz:  

a) povečanja popravkov vrednosti v višini 30.853 EUR ugotovljenih viškov DI ob 
inventuri   

b) povečanje popravkov vrednosti v višini 85.252 EUR prenos iz skupine 01 in 
povečanje v višini 10.773 EUR prenos iz skupine 03 

c) zmanjšanja popravka vrednosti  izločenih osnovnih sredstev med letom in ob 
inventuri v višini 1.515.955 EUR 

d) povečanje popravka vrednosti za vrednost med letom obračunane amortizacije 
opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 3.312.667 EUR 

 
 
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

                                                       v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2009 2010 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 2010 niso spremenile. Dolgoročno kapitalsko naložbo 
v višini 4.093 EUR predstavlja naložba v družbo Zdravilišče Rimske Toplice d.o.o.. V letu 
2010 sprememb ni bilo. 
 
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

                                              v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2009 2010 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.  



 

53 

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

                                              v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2009 2010 Indeks 

084 Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva 0 0 0 

085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 5.876 2.629 44,74 
 - do uporabnikov državnega proračuna 0 0 0 
 - do uporabnikov občinskih proračunov 0 0 0 
 - ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja 5.876 2.629 44,74 
086 Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega 

najema 
0 0 0 

089 Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz 
poslovanja 

0 0 0 

08 SKUPAJ 5.876 2.629 44,74 

 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2010 zmanjšale za 3.247 EUR. 
Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2010 znaša 0 EUR.  

 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 2.629 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 
2011 je v bilanci stanja prikazan med kratkoročnimi terjatvami na kontih skupine 17.  
Zmanjšanje stanja predstavljajo plačani obroki kupnin v letu 2010. 

 
 
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 31.12.2010 
4.093   EUR. 

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

 
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2010  701.076 EUR. Ostala sredstva so 
vezana pri zakladnici.  
 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 838.837 EUR. Stanje terjatev predstavlja  0,95% 
celotnega prihodka (88.595.489 EUR).  
Kratkoročne terjatve do kupcev so v poslovnih knjigah izkazane v višini 1.175.984,99 EUR,   
za njih pa je oblikovan popravek vrednosti v višini 337.148,10 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. 

 
Valutni rok terjatev do fizičnih oseb je 8 dni, do pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo 
dejavnost pa 30 dni po datumu prejema.  

 
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 se je vrednost terjatev do kupcev povečala za 

128.934 EUR.  Vzrok povečanja je predvsem v povečanju terjatev do Adriatica in Triglava.   
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Struktura terjatev na dan 31.12.2010 glede na status oseb je sledeča:  
- terjatve do pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost znašajo 

843.926,66 EUR; teh terjatev (zapadlih in nezapadlih  računov) je 608; 
- terjatve do fizičnih oseb znašajo 277.771,03 EUR, teh terjatev (zapadlih in 

nezapadlih računov) je 4.156; 
- terjatve do najemnikov stanovanj in upravljalca stanovanj (zapadle in nezapadle) 

znašajo 54.287,30 EUR. 
 

Pregled strukture zapadlih in nezapadlih  terjatev:        
                                                                                                                                 v EUR 

 Pravne osebe in fizične osebe, 
ki opravljajo dejavnosti 

Fizične osebe 

Nezapadle terjetve 775.951,15 24.955,64 
Zapadle terjatve 67.975,51 252.815,39 
SKUPAJ 843.926,66 277.771,03 

 
Neplačane terjatve ne ogrožajo  likvidnost zavoda. 

 
Pregled  prvih petih največjih stanj odprtih postavk (zapadle in nezapadle terjatve) do pravnih 
oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost na dan 31.12.2010:    

                                                                                                                                 v EUR 
Partner Stanje odprtih postavk na dan 31.12.2010 
Vzajemna d.v.z. 379.762 
Adriatic Slovenica d.d. 206.559 
Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d. 112.021 
Gradis Celje 47.976 
Cornetz Walter Amerika 42.087 
SKUPAJ 788.405 

 
 

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 
390.791 EUR. Struktura teh terjatev glede na razmerje med pravnimi in fizičnimi osebami je 
sledeča:   

- 67.976 EUR terjatev imamo do pravnih oseb. Največja terjatev je terjatev do podjetja 
Gradis Celje 47.976 EUR, ki je v prisilni poravnavi. 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.  

- 252.815 EUR predstavljajo neporavnane terjatve do fizičnih oseb.  Pacientov, do 
katerih imamo izpostavljeno že zapadlo in neplačano terjatev, je 3.366. Od tega je 
3.297  kupcev takšnih, katerih povprečna zapadla terjatev znaša le 39,44 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  , za zneske 
v višini 20,86 – 41,73 EUR  pa samo v primeru, da je dolžnik zaposlen. Terjatve do 20,86 
EUR 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. Zaradi finančne krize, ki je 
zadnje leto prizadela tudi slovensko prebivalstvo in s tem posledično tudi naše paciente 
ugotavljamo, da dolžniki pogosto predlagajo obročno plačilo dolga ali pa delni oz. popolni 
odpis terjatve ali dela terjatve.  Dolžnikom omogočimo obročno plačilo dolga.  
 
Od leta 1995 do 2010 smo skupaj vložili 1294 izvršilnih predlogov od tega se je 244 izvršb 
kot neuspešnih ustavilo, 539 izvršb smo uspešno zaključili s plačilom, za 511 izvršb pa še 
tečejo izvršilni postopki, kar prikazuje tudi naslednja tabela. 
 
Tabela 24: Izvršbe v letih 1995 – 2010 

Leto 
VLOŽENE USTAVI 

neuspešno 
PLAČANO 
uspešno 

Postopek  
je v teku Kom EUR  

1995 95 10.616,36 49 35 11 
1997 96 15.807,02 40 39 17 
1998 101 11.656,71 38 50 13 
1999 82 11.724,20 25 44 13 
2000 14 3.946,00 2 5 7 
2001 61 16.681,21 16 31 14 
2002 90 22.337,05 11 44 35 
2003 81 17.300,67 13 25 43 
2004 2 386,23 1 1 0 
2005 58 16.982,32 5 24 29 
2006 64 2.297,41 6 29 29 
2007 39 10.931,54              10 10 19 
2008 112 25.139,32  3 64 45 
2009 204 46.356,35 14 95 95 
2010 195 39.956,49 11 43 141 

SKUPAJ 1294 252.118,88 244 539 511 
 
Ob rednem letnem popisu za leto 2010 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 26.947,92 EUR.   
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Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

 
Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2010 46.830 EUR in se nanašajo na 
vnaprejšnja plačila strokovne literature in v manjšem delu na plačilo stroškov izobraževanja.   

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

 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2010  
6.186.394 EUR.  

 
Struktura teh terjatev po stanju 31.12.2010 je sledeča:  

- terjatve do zakladnice, ki predstavljajo  kratkoročni depozit pri Zakladnici enotnega 
zakladniškega računa države v višini 3.780.000,00 EUR 

- terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna  države (ministrstva, sodišča, 
policijske uprave, upravne enote) v višini 11.128,58 EUR in za njih oblikovan 
popravek vrednosti v višini 864,65 EUR 

- terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine  v višini 31.997,67 EUR in za 
njih oblikovan popravek vrednosti v višini 3.235,16 EUR 

- terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (bolnišnice, domovi starejših, 
šole, zavodi)  v višini 271.729,80 EUR in za njih oblikovan popravek vrednosti v višini 
1.646,47 EUR 

- terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (zdravstveni domovi) v višini 
66.468,74 EUR.  

- terjatve do ZZZS v višini 2.030.896,93 EUR in za njih je oblikovan popravek vrednosti 
v višini 81,61 EUR. 

 
 

Pregled  prvih petih največjih stanj odprtih postavk na dan 31.12.2010  (poleg terjatve za 
kratkoročni depozit pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države):    

                                                                                                                                 v EUR 
Partner Stanje odprtih postavk na dan 31.12.2010 
ZZZS 2.030.896,93 
Splošna bolnišnica Jesenice 85.620,10 
Bolnišnica Topolšica 70.632,65 
Zavod Republike Slovenije za 
Transfuzijsko medicino 

47.164,91 
 

Zdravstveni dom Celje 25.204,62 
Skupaj  2.259.519,21 

 
Terjatve vodene na skupini 14 po stanju na dan 31.12.2010 so se v primerjavi s stanjem na 
dan 31.12.2009 zmanjšale za 4.165.594 EUR.  
Glavna vzroka spremembe terjatev sta: 

- zmanjšanje kratkoročnih depozitov pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa 
države za 4.690.000 EUR,  

- povečanje terjatev do ZZZS za 509.296 EUR. 
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Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 
 
Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2010 nimamo izkazanih.  
                                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2009 2010 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 31.12.2010 nimamo izkazanih.  
 
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
 
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2010  220.237 EUR in so naslednje 
 
                                                           v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2009 2010 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih 
institucij 

586.294 207.377 35,37 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 2.138 1.435 67,12 
175 Ostale kratkoročne terjatve 7.416 11.425 154,06 
179  Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev 0 0 0 
17 SKUPAJ 595.848 220.237 36,96 

 
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij predstavljajo terjatve iz naslova izplačil 
delavcem  - terjatve za refundacije boleznin, invalidnin in krvodajalstva.  
Terjatev do DURS-a za vplačane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb v višini 
434.050,76 EUR, ki je bila izkazana po stanju na dna 31.12.2009 je bila v letu 2010 
poravnana in iz tega naslova ne izkazujemo nobenih terjatev, to je tudi glavni vzrok 
zmanjšanja vrednosti terjatev v skupini 17.  

 
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 
 
Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2010  203.259  EUR in so naslednje: 

 
                                                 v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2009 2010 Indeks 

190 Kratkoročno odloženi odhodki 188.441 203.009 107,73 

191 Prehodno nezaračunani prihodki 0 0 0 
192 Vrednotnice  250 250 100,00 
199 Druge aktivne časovne razmejitve 0 0 0 
19 SKUPAJ 188.691 203.259 107,72 

 
Na dan 31.12.2010 predstavljala največji delež kratkoročno odloženih odhodkov  račun za 
zavarovalno premijo, katerega vsebina zajema dve koledarski leti, tako je del računa, ki se 
nanaša na  zavarovanje za del  poslovnega leta 2011  v višini 178.747,47 EUR razmejen. 
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C) ZALOGE  
 

Stanje zalog  materiala na dan 31.12.2010 znaša  1.711.646  EUR in so naslednje: 
- zaloge zdravil in materiala za medicinsko oskrbo v višini  1.615.773,00  EUR,  
-  zaloge živil, pisarniškega, tehničnega in ostalega materiala v višini   95.873,17 EUR, 
 

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 artikov pa je na zalogi.  
Zaloge materiala na oddelkih, ki so vključene v knjigovodsko evidenco zalog,  so namenjene 
tekoči porabi oz. so na zalogi tudi materiali, ki se količinsko porabljajo v manjšem številu in v 
daljših časovnih obdobjih.  

 
Stanje zalog  embalaže na dan 31.12.2010 znaša  99,32 EUR. 

 
Struktura zalog po kontih je sledeča:  

                                                                     v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2009 2010 Indeks 

30 Obračuna nabave materiala 0 0 0 
31 Zaloge materiala 1.395.422 1.711.646 122,66 
32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 154 99 64,28 

     34   
   - 36 

Proizvodi-obračun nabave blaga 
- zaloge blaga 0 0 0 

37 Druge zaloge namenjene prodaji 0 0 0 
 
 

Zaloge materiala v tehničnih skladiščih in skladišču živil so vrednotene po povprečnih 
nabavnih cenah, poraba zdravil in sanitetno potrošnega materiala je vrednotena po FIFO 
metodi ob upoštevanju roka uporabnosti zdravil, zalog gotovih proizvodov in nedokončane 
proizvodnje bolnišnica nima. 

 
 
 

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31.12.2010 655 EUR 
in se nanaša na naslednje prejete predujme: 

                                                v EUR, brez centov 

Zap.št 
Plačnik predujma-

varščine 
Namen Znesek 

1. Pacienti Preplačila 83 kupcev – pacientov, ki so svoje storitve 
poravnali v višjem znesku kot so bile zaračunane. 655 

 
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 31.12.2010 izhaja iz večih let.  
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Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2010 4.347.966 EUR in se 
nanašajo na: 

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2010 v višini 3.760.070,87 EUR. 
Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana  10.01. 2011.  

- obveznost za opravljene presežne ure zaposlenih  po stanju na dan 31.12.2010, 
ki še niso bile izplačane, v višini 587.895,43 EUR. Obveznost do zaposlenih še ni 
bila poravnana. Pričakuje se, da se bo del presežnih ur lahko izkoristil skozi leto 
2011, s čemer bi se ta obveznost lahko zmanjšala, del pa se bo poravnaval v 
naslednjih obdobjih.  

 
 

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2010 3.361.067 EUR.  
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 so se zmanjšale  za 839.923 EUR. 
V strukturi obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za obratna sredstva in obveznosti za 
osnovna sredstva. Zmanjšanje obveznosti do dobaviteljev predstavlja predvsem zmanjšanje 
obveznosti za osnovna sredstva, katerih stanje konec leta 2010 je bilo izkazano v višini 
399.823 EUR medtem, ko je bilo stanje teh obveznosti konec leta 2009 občutno višje 
(934.704 EUR).  

 
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 60 dni (kot izhaja iz sklenjenih  
kupoprodajnih  pogodbe oz. naročilnic). Bolnišnica svoje obveznosti poravnava v valutnem 
roku, zato  na dan 31.12.2010 nima zapadlih a še neplačanih obveznosti.  Celo poslovno leto 
2010 je bolnišnica svoje obveznosti tekoče poravnavala oz. je nekatere poravnala celo  pred 
zapadlostjo, za kar je koristila sconte.   

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

 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2010 3.361.067 EUR.  
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 so se zmanjšale za 839.923 EUR. 
V strukturi obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za obratna sredstva in obveznosti za 
osnovna sredstva. Zaradi manjših nabav osnovnih sredstev konec leta je stanje obveznosti 
za osnovna sredstva  po stanju 31.12.2010 občutno nižje (399.823 EUR) kot je bilo stanje 
konec leta 2009 (934.704 EUR). 

 
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 45 do 60 dni (kot izhaja iz sklenjenih  
kupoprodajnih  pogodbe oz. naročilnic). Nekateri dobavitelji pa so že začeli upoštevati Zakon 
o izvrševanju proračuna in uporabljajo valutni rok 30 dni. Bolnišnica svoje obveznosti 
poravnava v valutnem roku, zato  na dan 31.12.2010 nima zapadlih, a še neplačanih 
obveznosti. Celo poslovno leto 2010 je bolnišnica svoje obveznosti tekoče poravnavala oz. je 
nekatere poravnala celo  pred zapadlostjo, za kar je koristila sconte.   
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Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 
 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2010 786.974 EUR in se 
nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                  v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2009 2010 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 652.788 652.063 99,89 
231 Obveznosti za DDV 11.138 47.921 430,25 

233 
Kratkoročne obveznosti na podlagi 
izdanih menic in drugih plačilnih 
instrumentov 

0 0 0 

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja 89.326 86.990 97,39 

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od 
prejemkov zaposlenih 0 0 0 

23 SKUPAJ 753.252 786.974 104,47 
 

Med  največjimi kratkoročnimi obveznostmi za dajatve  so izkazane naslednje obveznosti:  
- prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 346.722 EUR, 
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 256.992 EUR. 

Vzrok za povečanje obveznosti za DDV je v dejstvu, da se od leta 2010 v skladu z davčno 
zakonodajo pri obračunu DDV upošteva obrnjeno davčno breme. 

 
 

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

 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 
31.12.2010 527.952 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

 
                                                  v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2009 2010 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 13.712 1.866 13,61 
241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin 8.343 5.112 61,27 

242 Kratkoročne obveznosti do posrednih 
uporabnikov proračuna države 521.566 511.432 98,06 

243 Kratkoročne obveznosti do posrednih 
uporabnikov proračunov občin 8.929 9.542 106,86 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0 0 0 
 - ZZZS 0 0 0 
 - ZPIZ 0 0 0 
24 SKUPAJ 552.550 527.952 95,55 

 
 

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države predstavljajo predvsem 
obveznosti do ZZV Celje (207.371 EUR), Zavoda RS za transfuzijsko medicino (140.338 
EUR), UKC Ljubljana (62.600 EUR), Medicinska fakulteta Ljubljana – Inštitut za 
mikrobiologijo (33.092 EUR), UKC Maribor (31.309 EUR),  Onkološki inštitut Ljubljana 
(17.286 EUR). 
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Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 
 
Bolnišnica po stanju na dan 31.12.2010 nima najetih kratkoročnih posojil, prav tako nima 
kratkoročnih obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil 
 
 
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 
 
Ker bolnišnica v letu 2010 ni imela najetih kratkoročnih posojil, prav tako ne dolgoročnih 
posojil, na dan 31.12.2010 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 upravljalcu stanovanj. Obveznost za rezervni sklad znaša na dan 
31.12.2010 38.812 EUR.   
 
  
Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki 
 
Na kontih podskupine  291 - kratkoročno odloženi prihodki izkazujemo:  

- zaračunana sredstva za  specializacije za mesec januar 2011 v višini 158.767,74 
EUR;  ta znesek bo v letu 2011 prenesen med prihodke,  

- kratkoročno odložene prihodke za financiranje konzorcijskih nabav tuje znanstvene 
literature in baz podatkov za leto 2001 v višini 12.088,98 EUR,  

 
                    
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 145.551,64 EUR. Ta 
sredstva bodo namensko porabljena v letu 2011.  
 
 
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 31.12.2009        2.756.140 EUR 

- prenos dolgoročno odloženih prihodkov  med  prihodke leta 2010 za 
pokrivanje stroškov amortizacije   

- 571.043 EUR 

stanje na dan 31.12.2010  2.185.097 EUR 

 
V skladu s 16. členom pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov  so se v preteklosti, 
če je bil  znesek sredstev, prejetih od financerja za pokrivanje stroškov amortizacije, ali če 
znesek za pokrivanje stroškov amortizacije, ki je vračunan v vrednost prodanih storitev ali 
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proizvodov obračunskega obdobja, presega znesek stroškov amortizacije tega 
obračunskega obdobja, za razliko prihodki kot namenski prihodki prenesli prek dolgoročnih 
časovnih razmejitev v naslednje obračunsko obdobje.     
 
V prihodkih prejeta sredstva za namene pokrivanja stroškov amortizacije so v letu 2005, 
2006,  2007, 2008 in 2009 presegla dejansko obračunano amortizacijo, ki jo bolnišnica 
obračunava v skladu z veljavno zakonodajo. Zaradi navedenega je bolnišnica v skladu z 
zakonodajo razliko prihodkov  dolgoročno razmejila in sicer  

- v višini    139.200,16 EUR v letu 2005, 
- 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, 
- v višini    516.151,87 EUR v letu 2009. 

 
V letu 2010  je strošek obračunane amortizacije, presegel vrednost  prejetih sredstev za 
namene pokrivanja stroškov amortizacije, zato je bolnišnica v skladu z zakonodajo del 
dolgoročno odloženih prihodkov v višini 571.042,71 EUR prenesla med prihodke leta 2010.  

 
 

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov 
amortizacije 

 
Na kontih podskupin 922 vodimo: 

- prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije    
- sredstva zadržanih prispevkov po ZZRZI (Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov), ki so namenjena za pokrivanje stroškov amortizacije 
osnovnih sredstev, ki so bila kupljena iz teh sredstev 

                                
STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  
stanje na dan 31.12.2009        1.546.734 EUR 

povečanje sredstev v letu 2010  - zbrane donacije +          94.720  EUR 

povečanje sredstev v letu 2010 –  nakup opreme iz sredstva po ZZRZI  +          39.890  EUR 

zmanjšanje sredstev v letu 2010 – obračunana amortizacija donacije  -         351.519  EUR 

zmanjšanje sredstev v letu 2010 – sedanja vrednost izločenih sred. – 
donacije 

-             2.233  EUR 

zmanjšanje sredstev v letu 2010 – obračunana amortizacija opreme iz 
sredstev po ZZRZI 

-           14.204  EUR 

stanje na dan 31.12.2009         1.313.388 EUR 
 

Del  donacij v znesku  927.209,49  EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna 
sredstva, del donacij v znesku 281.373,72  EUR je namenjeni za nabavo opredmetenih 
osnovnih sredstev. 
Višina sredstev namenjenih za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev kupljeni na podlagi 
ZZRZI znaša 104.804,90 EUR. 

 
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

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

          v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA        Znesek 

stanje na dan 31.12.2009                       0 EUR 

sprememba v letu 2010                       0 EUR 

stanje na dan 31.12.2010                        0 EUR 
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Stanj na kontih dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov 
ne izkazujemo.  

 
Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije 
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31.12.2009                       0 EUR 

sprememba v letu 2010                       0 EUR 

stanje na dan 31.12.2010                        0 EUR 

 
Stanj na kontih druge dolgoročne rezervacije ne izkazujemo.   

 
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31.12.2009                       0 EUR 

sprememba v letu 2010                       0 EUR 

stanje na dan 31.12.2010                        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 31.12.2009                       0 EUR 

sprememba v letu 2010                       0 EUR 

stanje na dan 31.12.2010                        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 31.12.2010  41.616.308 EUR. 

 
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:     
STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

stanje na dan 31.12.2009       41.248.795 EUR 

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja         1.036.404 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              73.890 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)           - 742.781 EUR 

Stanje na dan 31.12.2010       41.616.308 EUR 
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V letu 2010 je Splošna bolnišnica Celje prejela v upravljanje s strani ustanovitelja naslednja 
sredstva:                                                                                                                       v EUR 
Sredstva za dokončanje sklopa petih investicij  - s tem so v upravljanje 
predana vsa sredstva 1.036.403,63 

Skupaj 1.036.403,63 
 

V letu 2010 je Splošna bolnišnica Celje prejela naslednja namenska sredstva za nabavo 
osnovnih sredstev      
                                                                                                                                        v EUR 

Sofinanciranje operacije »Energetska sanacija objektov v Splošni bolnišnici 
Celje« (financira Ministrstvo za zdravje in EU sredstva) 73.890,00 

Skupaj 73.890,00 
 

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 43.287.323 

Neporabljena sredstva amortizacije -238.785 

Skupaj sredstva 43.048.538 
 

Viri sredstev Vrednost v EUR 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva – 
kto 980 41.616.308 

Del donacij, ki se nanaša na že pridobljena osnovna sredstva 927.209 

Del sredstev po ZZRZI, ki se nanaša na že pridobljena osnovna sredstva 104.805 

Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva –  del kto 220 400.216 

Skupaj viri za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 43.048.538 

 
  

Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 
           

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31.12.2009                4.093 EUR 

sprememba v letu 2010                       0 EUR 

Stanje na dan 31.12.2010                 4.093 EUR 

 
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 4.093 EUR. V primerjavi z letom 2009 
so se znižale (zvišale) za 0%.   Dolgoročna finančna naložba je evidentirana na podlagi  
družbene pogodbe družbe Zdravilišče Rimske Toplice d.o.o. in iz izvršenih plačil iz tega 
naslova.  

 
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontih skupine 
06 (AOP 008) 

 
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   

 
Po stanju na dan 31.12.2010 bolnišnica nima izkazanega stanja na kontih skupine 985  - 
presežek prihodkov nad odhodki.   
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Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 
                                                                                                       

STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK 

Stanje na dan 31.12.2009 656.398 EUR  

- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2010 (iz priloge 3 – AOP 889) +596.994 EUR 

stanje na dan 31.12.2010           1.253.392 EUR
 

Bolnišnica ima izkazan kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.253.392,05 
EUR. Izkazan znesek izhaja iz naslednjih postavk:  

A)  Presežek odhodkov nad prihodki je izkazan iz naslednjih obdobij: 

- uskladitev poslovnih knjig z novo zakonodajo po stanju 01.01.2000, kjer se je 
ugotavljalo izhodiščno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v višini 
480.500,90 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, 
- Poslovno leto 2010 v višini   596.993,62 EUR. 
 

B)  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; 
- poslovno leto 2009 v višini      176.840,62 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  17.737.174 EUR in sicer:  

- s strani ZZZS nepriznanih in neplačanih opravljenih medicinskih storitev v vrednosti 
14.137.039,02 EUR. To je kumulativni podatek za obdobje 2000-2010 (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 
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2.579.502,00 EUR, za leto 2009 je vrednost 666.821,03 EUR, za leto 2010 je 
vrednost 174.881,97 EUR.) 

- znesek tujih osnovnih sredstev v višini 696.192,50 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 131 namenov (30 menic in 101 garancija) v višini 2.874.334,18 EUR 

- po stanju 31.12.2010 bolnišnica je imela 1 veljavno izdano garancijo v višini 
16.081,92 EUR, izdala pa ni nobene  menice  

- na dan 31.12.2009 Splošna  bolnišnica Celje nastopa kot tožena stranka v 26  
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 iz tega naslova. 

- ZZZS je bolnišnici na podlagi ugotovitev v nadzorih zaračunala tudi kazni. Bolnišnica 
se z zaračunavanjem kazni ne strinja, zato je račune za zaračunane kazni zavrnila. 
ZZZS je za 12 izstavljenih računov v vrednosti 13.500 EUR vložila izvršbe, na katere 
je bolnišnica vložila ugovore.  

 
 

G) VPLIV REDNEGA LETNEGA POPISA NA POSTAVKE BILANCE STANJA 
 

Za izvedbo rednega letnega popisa je direktor zavoda  dne 27.10.2010 sprejel sklep o 
izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev, ter imenoval vodjo 
popisa in centralno popisno komisijo. S  tem sklepom so bile določeno tudi popisne komisije 
in terminski plan količinskih popisov. Imenovanih je bilo 51 popisnih komisij (40 popisnih 
komisij je bilo imenovano za popis drobnega inventarja v uporabi). Za delo vsake popisne 
komisije je v naslednji fazi direktor izdal samostojen sklep. Sklepe o imenovanju popisnih 
komisij, Navodila za popis in delovni načrt posameznih popisnih komisij so člani popisnih 
komisij prejeli pred pričetkom popisa. Pred pričetkom dela posameznih popisnih komisij 
(razen za popis zalog materiala na oddelkih) so bili organizirani tudi inštruktažni sestanki, na 
katerih so se obravnavala navodila za popis in delovni načrt. Na sestanke je bila vabljena 
tudi centralna popisna komisija in ustrezne službe z namenom koordiniranja del in dajanja  
potrebnih pojasnil popisnim komisijam. Kasneje je bilo še več sestankov s komisijami in 
odposlanih  dopisov operativnega značaja. 

 
V letu 2010 smo s popisom pričeli že v mesecu novembru in sicer popis osnovnih sredstev in 
popis perila, ki se vrši istočasno v celotni bolnišnici, v decembru se je vršil popis drobnega 
inventarja v uporabi in popis zalog skladišč, popis ostalih sredstev (denar, terjatve in 
obveznosti) se je vršil v januarju in februarju 2011, ko so bili knjiženi vsi poslovni dogodki, ki 
so se nanašali na leto 2010. 

 
V skladu s Pravilnikom o računovodstvu direktor sprejme sklep o knjiženju popisnih razlik in 
drugih predlogov popisnih komisij. V nadaljevanju navajamo predloge knjiženja, za katere je 
direktor sprejel sklep na podlagi katerega so bile nato opravljene uskladitve v poslovnih 
knjigah:  
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 Predlogi popisnih komisij po vrstah sredstev Znesek (EUR) 

1.  Opredmetena osnovna sred. in neopredmetena sred. v uporabi, ki se vodijo posamično 
1.a Ugotovljeni manjko 226 kom osnovnih sredstev v uporabi, ki se vodijo 

posamično, se izloči iz evidence opredemetenih osnovnih sredstev na dan 
31.12.2010 po nabavni vrednosti višini   

168.859,73  

1.b Znesek sedanje vrednosti ugotovljenih manjkov osnovnih sredstev v uporabi, ki 
se vodijo posamično, bremeni tekoče poslovanje v višini 

1.164,46 

2. Investicije v teku 
2.a Da se v breme stroškov tekočega poslovanja izloči iz osnovno sredstvo v 

pripravi –v višini  
89,88 

3. Drobni inventar v uporabi, ki se vodi skupinsko    
3.a Ugotovljen manjko drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v 

kontnem razredu 0  se izloči iz evidence v  višini 
59.263,29 

3.b Ugotovljen manjko drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v 
kontnem razredu 3  se izloči iz evidence v  višini 

24.078,29 

3.c Ugotovljen višek drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v kontnem 
razredu 0 se evidentira v poslovne knjige v višini                   

30.853,41 

3.d Ugotovljen višek drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v kontnem 
razredu 3 se evidentira v poslovne knjige v višini                   

10.707,45 

4. Zaloge materiala v skladišču Lekarne 
4.a V breme stroškov tekočega poslovanja se iz zaloge materiala  skladišča Lekarne 

knjiži material zaradi poteka roka uporabnosti v vrednosti  
30.570,60 

4.b V breme stroškov tekočega poslovanja se iz zaloge materiala skladišča Lekarne  
knjiži material zaradi ugotovljenega kala med letom v vrednosti 

1.375,37 

4.c Zaloge materiala  skladišča Lekarne se v dobro stroškov tekočega poslovanja 
povečajo za vrednost ugotovljenega skupnega  viška v višini    

114,40 

5. Zaloge materiala v skladišču Nabavne službe 
5.a V dobro stroškov tekočega poslovanja se zaradi ugotovljenega viška iz zaloge 

pisarniškega in tehničnega materiala knjiži material v vrednosti 
198,40 

5.b Zaloga živil se v dobro stroškov tekočega poslovanja poveča za vrednost 
ugotovljenega skupnega viška v višini  

0,01 

6. Popis zalog  materiala na petih oddelkih 
6.a Material iz skupine »endoproteze« in »osteosintezni material« v Operacijskem 

bloku: Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 
31.12.2009 in 31.12.2010 se korigirajo že vračunani stroški tega materiala in se 
vzpostavi stanje zalog na dan 31.12.2010 v višini   

351.553,82 

6.b Kri in krvni derivati ter diagnostični in ostali material v Transfuzijskem centru:  
Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 31.12.2009 
in 31.12.2010 se korigirajo že vračunani stroški tega materiala in se vzpostavi 
stanje zalog na dan 31.12.2010 v višini   

185.591,41 

6.c Material iz skupine »rentgen«  na Kardiološkem oddelku – Odsek za invazivno 
kardiologijo:  
Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 31.12.2009 
in 31.12.2010 se korigirajo že vračunani stroški tega materiala in se vzpostavi 
stanje zalog na dan 31.12.2010 v višini   

141.196,94 

6.d Material iz skupine »rentgen« na Radiološkem oddelku – Žilna diagnostika in 
interventna radiologija:  
Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 31.12.2009 
in 31.12.2010 se korigirajo že vračunani stroški tega materiala in se vzpostavi 
stanje zalog na dan 31.12.2010 v višini   

46.711,05 

6.e Material za robotsko kirurgijo – Urološki oddelek:  
Za vrednost zaloge se korigiranjo že vračunani stroški tega materiala in se 
vzpostavi stanje zalog na dan 31.12.2010 v višini  

140.084,79 

7. Terjatve in obveznosti 
7.a Iz knjigovodskih evidenc izknjižijo terjatve, ki so predmet zastaranja  v višini                                             26.947,92 
7.b Iz knjigovodskih evidenc izknjižijo obveznosti za prejete predujme – preplačila 

kupcev v dobro  tekočega poslovanja višini 
77,42 

8.  Gotovina  
8.a Poveča se stanje denarnih sredstev v blagajni za ugotovljen višek v višini 0,40 
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV   

 
Tabela 25: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2010, primerjava s planom 2010 in realizacijo 
2009 

ELEMENTI BILANCE USPEHA REALIZACIJA 2009 PLAN 2010 RALIZACIJA 2010 INDEKS 
R10/R09 

INDEKS 
R10/P10 

  EUR % EUR % EUR % 

I. PRIHODKI SKUPAJ 
87.494.431 100,00 88.362.240 100,00 88.595.489 100,00 101,3 100,3 

A) PRIHODKI IZ POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 87.294.215 99,77 88.267.740 99,89 88.250.872 99,61 101,1 100,0 
1. PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE 
SLUŽBE 86.376.377 98,72 87.132.240 98,61 87.030.277 98,23 100,8 99,9 

   a) Prihodki iz programa ZZZS 
82.916.299 94,77 83.754.070 94,78 83.552.603 94,31 100,8 99,8 

   c) Drugi prihodki 
3.460.078 3,95 3.378.170 3,82 3.477.674 3,93 100,5 102,9 

2. PRIHODKI IZ PRODAJE NA TRGU 
917.839 1,05 1.135.500 1,29 1.220.596 1,38 133,0 107,5 

B) PRIHODKI IZ FINANCIRANJA 
129.959 0,15 42.700 0,05 47.263 0,05 36,4 110,7 

C) IZREDNI PRIHODKI 
17.181 0,02 13.800 0,02 50.237 0,06 292,4 364,0 

D) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 53.076 0,06 38.000 0,04 247.116 0,28 465,6 650,3 
                  

II. ODHODKI SKUPAJ 
87.317.590 100,00 88.362.240 100,00 89.192.483 100,00 102,1 100,9 

A) STROŠKI DELA 
51.043.229 58,46 51.930.440 58,77 51.583.088 57,83 101,1 99,3 

1. OBRAČ. BRUTO PLAČE Z 
NADOMESTILI IN NSP 40.734.200 46,65 41.429.830 46,89 41.098.226 46,08 100,9 99,2 

2. DAJATVE NA PLAČE 
6.347.010 7,27 6.448.510 7,30 6.404.350 7,18 100,9 99,3 

3. DRUGI STROŠKI DELA 
3.962.019 4,54 4.052.100 4,59 4.080.512 4,57 103,0 100,7 

B) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 
32.328.357 37,02 32.090.100 36,32 32.783.356 36,76 101,4 102,2 

1. STROŠKI MATERIALA 
23.891.448 27,36 23.768.500 26,90 23.953.709 26,86 100,3 100,8 

    a) Strošek zdravstvenega materiala 
17.934.979 20,54 18.116.040 20,50 18.314.311 20,53 102,1 101,1 

    b) Ostali stroški materiala 
5.956.469 6,82 5.652.460 6,40 5.639.398 6,32 94,7 99,8 

2. STROŠKI STORITEV 
8.436.909 9,66 8.321.600 9,42 8.829.647 9,90 104,7 106,1 

C) AMORTIZACIJA 
3.621.360 4,15 4.068.900 4,60 4.500.598 5,05 124,3 110,6 

D) DRUGI STROŠKI 
198.339 0,23 203.800 0,23 231.489 0,26 116,7 113,6 

E) ODHODKI IZ FINANCIRANJA 
255 0,00 500 0,00 1.795 0,00 705,1 359,0 

F) IZREDNI ODHODKI 
14.355 0,02 12.500 0,01 15.031 0,02 104,7 120,2 

G) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 111.695 0,13 56.000 0,06 77.127 0,09 69,1 137,7 
                  
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 176.841   0   -596.994       
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Priloga: Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2010 
 

Iz podatkov bilance uspeha je razvidno, da je SB Celje v letu 2010 realizirala presežek 
odhodkov nad prihodki v višini 596.994  EUR.  Glede na to se odhodki niso v celoti 
obvladovali v okviru doseženih prihodkov, kar je tudi povzročilo negativni poslovni rezultat.  

 
Ob primerjavah posameznih bilančnih postavk je potrebno upoštevati dvoje: 

- sprejeti finančni načrt za leto 2010 je vseboval predvideno odpravo tretje četrtine 
plačnih nesorazmerij, do katerega v letu 2010 ni prišlo, tako da ni bilo iz tega 
naslova v letu 2010 niti realiziranega prihodka niti odhodka v višini cca 470.000 
EUR; 

- realizirani prihodki so v letu 2010 v skladu z računovodskimi pravili povečani za 
razliko med obračunano in priznano amortizacijo s strani ZZZS v višini 571.043 
EUR.   

 
Ob upoštevanju tega je SB Celje v letu 2010 poslovala z realno nižjimi prihodki kot je 
razvidno iz samih bilančnih podatkov. Za načrtovani uravnotežen finančni izid v letu 2010 so 
bili v Finančni načrt 2010 vključeni ukrepi. Realizacija ukrepov je razvidna v nadaljevanju 
tega gradiva iz obrazložitev posamičnih postavk bilance uspeha in primerjavah s planiranimi 
postavkami, v katere so bili posamični ukrepi vključeni.  

 
 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  
 

Celotni prihodki doseženi v letu 2010 so znašali 88.595.489 EUR in so bili za 1,3% višji od 
doseženih v letu 2009 in 0,3% višji od načrtovanih. 

 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,6%, prihodki od financiranja 0,05%, izredni prihodki 
0,06% in prevrednotovalni prihodki 0,28% glede na celotne prihodke za leto 2010. 

 
Finančni prihodki so znašali 47.263 EUR in predstavljajo 0,05% delež v celotnih prihodkih, 
prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev in za 
zamujena plačila kupcev. 

 
Neplačani prihodki znašajo 3.533.817 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek 
tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 3,99%. 

 
Tabela 26: Doseženi prihodki v letu 2009 in 2010 ter primerjava z planiranimi 2010 

PRIHODKI Doseženo 
2009 

Plan 
2010 

Doseženo 
2010 

Ind 

R2010/P

2010 

Strukt. 
2010 

- iz obveznega zavarovanja* 75.965.338 77.139.190 76.507.762 99,2 86,4 
- iz dodatnega prost.zavarovanja 6.950.961 6.614.880 7.044.840 106,5 8,0 
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih 
storitev, od nadstandardnih storitev, od 
samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od 
konvencij    

543.089 544.200 591.876 108,8 0,7 

- drugi prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev 3.735.289 3.867.970 4.007.944 103,6 4,5 

- finančni prihodki 129.959 42.700 47.263 110,7 0,1 
- prihodki od prodaje blaga in materiala in 
prevrednotovalni 169.795 153.300 395.803 258,2 0,4 

SKUPAJ PRIHODKI: 87.494.431 88.362.240 88.595.489 100,3 100,0 
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Strukturo in dosežene prihodke po posameznih vrstah prihodkov v nadaljevanju podajamo 
na osnovi tabele 27.   

 
Tabela 27:  Struktura in doseženi prihodke po posameznih vrstah prihodkov v letu 2009 in 
2010 
POSTAVKE PRIHODKOV 
  

Realizacija 2009 Plan 2010 Realizacija 2010 Indeks 
r10/r09 

Indeks 
r10/p10 EUR % EUR % EUR % 

PRIHODKI SKUPAJ 87.494.431 100,0 88.362.240 100,0 88.595.489 100,0 101,3 100,3 
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 87.294.215 99,8 88.267.740 99,9 88.250.872 99,6 101,1 100,0 
A. PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA 
JAVNE SLUŽBE 86.376.377 98,7 87.132.240 98,6 87.030.277 98,2 100,8 99,9 

  1) Prihodki iz programa ZZZS 82.916.299 94,8 83.754.070 94,8 83.552.603 94,3 100,8 99,8 
     a) izvajanje zdravstvenih storitev 
(ozz+pzz) 81.593.683 93,3 81.464.070 92,2 80.584.920 91,0 98,8 98,9 
     b) razlika med priznano in 
obračunano amortizacijo -516.152 -0,6 0 0,0 571.043 0,6     

     c) refundacije specializacij 1.838.768 2,1 2.290.000 2,6 2.396.640 2,7 130,3 104,7 
  2) Drugi prihodki iz opravljanja javne 
službe 3.460.078 4,0 3.378.170 3,8 3.477.674 3,9 100,5 102,9 
     a) storitve za druge javne zavode in 
gosp.družbe 1.285.918 1,5 1.314.180 1,5 1.300.721 1,5 101,2 99,0 

     b) prihodki iz samoplač., konvencij, 
doplačil, nadstandarda… 543.089 0,6 544.200 0,6 591.876 0,7 109,0 108,8 
     c) refundacije sekundarija in 
pripravništva 587.600 0,7 707.110 0,8 386.628 0,4 65,8 54,7 
    d) ostali prihodki iz opravljanja javne 
službe 1.043.471 1,2 812.680 0,9 1.198.449 1,4 114,9 147,5 

B. PRIHODKI IZ PRODAJE NA TRGU 917.839 1,0 1.135.500 1,3 1.220.596 1,4 133,0 107,5 

II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA 129.959 0,1 42.700 0,0 47.263 0,1 36,4 110,7 
III. IZREDNI IN PREDNOTOVALNI 
PRIHODKI 70.257 0,1 51.800 0,1 297.354 0,3 423,2 574,0 

 
Iz tabele je razvidno, da največji delež prihodkov predstavljajo prihodki  iz izvajanja 
zdravstvenih storitev za obvezno in prostovoljno zavarovanje. Ti prihodki niso bili v celoti 
doseženi zaradi nerealizacije programa, kar je izkazano v poslovnem delu poročila v 
poglavju 4.2., potrebno pa je upoštevati tudi, da je bilo v planiranih prihodkih predvideno 
izplačilo tretje četrtine nesorazmerja plač, do katere dejansko ni prišlo.  

 
Med drugimi prihodki iz opravljanja javne službe zavzemajo največji delež storitve za druge 
javne zavode in gospodarske družbe, kamor štejemo trženje laboratorijskih storitev, 
patohistoloških in citoloških storitev ter trženje transfuziološke dejavnosti. V okviru teh 
prihodkov se je povečalo trženje patohistološkega laboratorija, manjši pa je prihodek od 
trženja transfuziloške dejavnosti.  

 
Prihodki iz naslova samoplačništva, konvencij, doplačil, nadstandarda so presegli 
planirane iz naslova večjega prihodka iz konvencij.  

 
Skozi celotno leto 2010 smo ugotavljali nedoseganje prihodkov od sekundarijev in 
pripravništev zaradi zaposlitve pripravnikov zdravstvene nege šele ob koncu leta 2010. 

 
Med ostale prihodke iz opravljanja javne službe vključujemo prihodke iz donacij, prihodke 
iz zakupnin, prihodke za sofinaciranje za znanstveno raziskovalno dejavnost, prihodke iz 
regijske štipendijske sheme, prejete odškodnine od zavarovalnice, prihodke od zadržanih 
prispevkov v ZZRZI ter nekatere še druge, manjše ali občasne vrste prihodkov.  Ti prihodki 
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so presegli planirane iz naslova donacij za izobraževanje, pokrivanja ostalih stroškov in 
donacij za pokrivanje stroškov robotske kirurgije.   

 
Prihodki iz prodaje na trgu v glavnini vključujejo  trženje nezdravstvenih storitev na 
področju gostinskih storitev in pranja perila. SB Celje izvaja pranje za bolnišnico Jesenice v 
letni vrednosti cca 280.000 EUR. Ostali prihodki v večini predstavljajo prihodke na trgu 
Službe za prehrano SB Celje, kateri so se v letu 2010 povečali in tudi prispevali k skupnemu 
izkazanemu preseganju planiranih prihodkov iz prodaje na trgu.  

 
Izredni in prevrednotovalni  prihodki  v letu 2010 vključujejo izredni prihodek  iz naslova 
poplačila sporne terjatve od  Vzajemne v višini 215.000 EUR.   

 
 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 
 

Celotni odhodki doseženi v letu 2010 so znašali 89.192.483 EUR in so bili za 2,15 % višji od 
doseženih v letu 2009 in 0,9% višji od načrtovanih. 

 
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,89 %, finančni odhodki 0,002% glede na celotne 
odhodke za leto 2010. 

 
Sama struktura odhodkov po principu dolgoletnega  spremljanja in analiziranja  t.i. ključnih 
vrst stroškov v SB Celje je razvidna iz spodnje tabele 28. 

 
Tabela 28: Ključne vrste stroškov  

Elementi bilance 
uspeha 

Realizacija 
2009 Plan 2010 Realizacija 2010 Indeks 

r10/r09 
Indeks 
r10/p10 EUR % EUR % EUR % 

Odhodki skupaj 87.317.590 100,0 88.362.240 100,0 89.192.483 100,0 102,15 100,94 

Vsi stroški dela 52.553.937 60,2 53.384.470 60,4 53.244.580 59,7 101,31 99,74 

Zdravstveni material 17.934.979 20,5 18.116.040 20,5 18.314.311 20,5 102,12 101,09 

Živila 1.288.836 1,5 1.290.000 1,5 1.283.092 1,4 99,554 99,46 

Vzdrževanje 1.992.369 2,3 2.000.000 2,3 1.989.215 2,2 99,842 99,46 

Laboratorijske stor. 2.992.444 3,4 2.900.000 3,3 2.963.653 3,3 99,038 102,19 

Energija, voda 2.341.489 2,7 2.056.260 2,3 2.056.829 2,3 87,843 100,03 

Amortizacija 3.621.360 4,1 4.068.900 4,6 4.500.598 5,0 124,28 110,61 

Vsi drugi odhodki 4.592.177 5,3 4.546.570 5,1 4.840.205 5,4 105,4 106,46 
 
 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 
 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  (AOP 871) so v letu 2010 znašali 
33.022.124 EUR in so bili za 1,5% višji od doseženih v letu 2009 in za 2,3 % višji od 
načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 37,02 %.  

 
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2010 znašali 23.953.708 
EUR in so bili za 0,3% višji od doseženih v letu 2009 in za 0,8% višji od načrtovanih. Delež 
glede na celotne odhodke zavoda znaša 26,9%. 

 
 

V letu 2010 v okviru stroškov materiala predstavlja 77 % vseh stroškov ZDRAVSTVENI 
MATERIAL vključno z zdravili. Iz Obrazca 2 je razvidno, da je skupna vrednost 
zdravstvenega materiala z zdravili v letu 2010 presegla načrtovane okvire za cca 200.000 
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EUR, glede na realizacijo iz leta 2009 pa je bila višja za cca 382.000 EUR. Gibanje stroška 
posameznih vrst zdravstvenih materialov in zdravil  v letu 2010 v primerjavi s planiranim 
stroškom in realizacijo iz leta 2009 prikazujemo v Tabeli 29. 
 
Tabela 29: Stroški posameznih vrst zdravstvenih materialov in zdravil 

VRSTE ZDRAVSTVENEGA 
MATERIALA in ZDRAVIL 

Realizacija 
1-12 2009 

Plan 1-12 
2010 

Realizacija 
1-12 2010 

Ind.R 
2010/R0

09 

Ind.R 
2010/P
2010 

ZDRAVILA 6.978.658 7.271.260 7.006.677 100,40 96,36 

Zdravila 6.228.003 6.521.260 6.253.722 100,41 95,90 

Kri  36.518 30.000 32.516 89,04 108,39 

Krvni derivati 714.137 720.000 720.439 100,88 100,06 

 ZDRAVSTVENI MATERIAL 10.826.886 10.844.780 11.307.634 104,44 104,27 

Razkužila 210.664 213.059 201.068 95,44 94,37 

Obvezilni, sanitetni in drug zdr.  material 3.663.088 3.748.956 3.934.110 107,40 104,94 

Dializni material 1.248.725 1.245.000 1.296.125 103,80 104,11 

Radioizotopi 152.913 150.000 162.943 106,56 108,63 

RTG material 1.420.199 1.515.000 1.552.978 109,35 102,51 

Šivalni material 515.242 521.100 592.984 115,09 113,79 

Implantanti in osteosintezni materiali 1.577.748 1.450.000 1.451.672 92,01 100,12 

Medicinsko potrošni material 470.358 475.705 511.631 108,77 107,55 

Laboratoriski testi in reagenti 1.440.830 1.420.960 1.476.166 102,45 103,89 

Laboratorijski material 127.119 105.000 127.957 100,66 121,86 
 

Iz podatkov je razvidno, da poraba zdravil v letu 2010 ostaja praktično na ravni iz leta 2009, 
le-ta je bila presežena le za 0,4 %. Načrtovan je  sicer bil  večji strošek zdravil, vendar pa je 
znižanje cen prispevalo k temu, da je strošek zdravil  ostal v okvirih iz leta 2009. Manjši 
strošek zdravil glede na načrtovane iz Finančnega načrta 2010 v višini cca 268.000 EUR ima 
pozitiven vpliv na končni poslovni izid bolnišnice.  

 
V okviru stroška zdravil se je v prvem tromesečju leta 2010 izkazoval še večji trend rasti 
krvnih derivatov kot je bil opazen v obdobju zadnjih dveh let, predvsem iz naslova večanja  
porabe zdravila Octagam.  

 

Leto  Strošek krvnih derivatov v EUR 
2007 462.382 
2008 572.570 
2009 714.137 
1-3 2010 263.615 

 
Iz podatkov je razvidno, da bi bila glede na trende iz preteklih let (letna rast za 25 %) poraba 
krvnih derivatov ob koncu leta 2010 najmanj 900.000 EUR, ob upoštevanju porabe v prvih 
treh mesecih leta 2010 pa še višja. Z ukrepi za omejevanje porabe dragih zdravil iz krvi je 
poraba ob koncu leta 2010 praktično ostala na ravni iz leta 2009 oz. na nivoju planirane 
porabe. Če se ukrep ne bi izvajal, bi bil strošek na področju porabe zdravil iz krvi ob koncu 
leta 2010 najmanj za 180.000 EUR višji. To pomeni, da je bil predviden ukrep iz Finančnega 
načrta 2010 – zajezitev porabe zdravil iz krvi na nivo iz preteklega leta 2009, v celoti 
realiziran. V primerjavi z letom 2009 je bila v letu 2010 tudi manjša poraba krvi (za cca 11 
%). Ukrep iz Finančnega načrta 2010 je sicer načrtoval še večje zmanjšanje porabe krvi, 
glede na dejansko porabo krvi je bil predviden ukrep realiziran delno.  
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V okviru zdravstvenih materialov predstavlja največjo skupino sanitetno potrošni in 
obvezilni ter drug material. V tej skupini je bilo glede na porabo iz leta 2009 v letu 2010 
načrtovano povečanje večinoma iz naslova uvedbe enkratnega materiala. Že v začetku leta 
2010 so se začele izkazovati izredne tendence po uvajanju novih kakovostnejših in 
posledično tudi dražjih materialov. Vsi zahtevki so pretehtani preko Komisije za zdravstveni 
material, kljub zavrnitvi polovice zahtevkov je prišlo do realizacije nekaterih zahtevkov. Le-to 
se je v prvem tromesečju leta 2010 izkazalo v izrednem preseganju planiranih okvirov 
skupine sanitetno potrošnega materiala. Planirani okvir te skupine porabe je bil tako že v 
prvem tromesečju presežen za 72.600 EUR. Ob takem trendu preseganja bi skupina 
sanitetno potrošnega in obvezilnega materila ob koncu leta presegla porabo za cca 290.000 
EUR, dejansko preseganje je bilo v višini cca 186.000 EUR. Glede na trende iz prvega 
tromesečja in še ob upoštevanju dejstva, da je bila realizacija obsega dela v prvih treh 
mesecih relativno nizka, so bili v naslednjih mesecih vloženi precejšnji napori, da poraba ob 
koncu leta ni bila višja od izkazane. Kljub temu, da je realizirana  poraba skupine sanitetno 
potrošnega materiala ob koncu leta presegla planirano porabo, pa je bil z ukrepi na tem 
področju dosežen prihranek v višini 100.000 EUR.   

 
Preseganje porabe radiozotopskega materiala izhaja iz večjega realiziranega obsega dela 
kot je bil načrtovan ob planiranju predvidene porabe tega materiala.  

 
RTG material je presegel načrtovano porabo iz nenačrtovane porabe RTG filmov za 
program magnetne resonance, kjer je bilo število preiskav v letu 2010 za 15 % višje kot v letu 
2009 ter iz uporabe dražjih filmov glede na nove tehnologije.  Prihranek na porabi RTG 
filmov bo prinesla uvedba PASC sistema, v vmesnem obdobju do dokončne uvedbe tega 
sistema pa se iščejo možnosti za  zmanjšanje porabe z ukinitvijo tiskanja slik na področjih, 
kjer je to zaradi samih procesov dela možno (neoperativni oddelki). V okvir RTG materialov 
se šteje tudi material za posege na koronarografu. Na segmentu materialov za posege na 
koronarografu je bil v letu 2010 zaradi znižanja cen na javnih razpisih dosežen prihranek v 
višini 45.000 EUR.   

 
Kot izjemno problematična se je v letu 2010 izkazovala skupina šivalnega materiala, kamor 
se poleg klasičnega šivalnega material v operacijskih dvoranah uvršča še laparoskopski 
material. V tej skupini je v prvem tromesečju prišlo do nenačrtovane porabe novih materialov, 
katerih poraba je bila v naslednjih obdobjih povsem omejena, kar je vplivalo, da ni bilo 
preseganje ob koncu leta iz tega naslova bistveno višje. 

 
V okviru skupine implantantov in osteosintetskega materiala je bil na področju 
endoprotez v letu 2010 dosežen prihranek v višini cca 50.000 EUR zaradi doseženih nižjih 
cen na javnih razpisih. Slednje je vplivalo, da ni bila presežena celotna načrtovana skupina 
teh materialov. V tej skupini je bila sicer presežena poraba ostesintetskega materiala zaradi 
uvedbe novih metod in operativnih tehnik na področju operacij kirurgije roke.  

 
Skupina medicinsko potrošnega materiala je bila presežena zaradi uvedbe novega 
programa srčnih spodbujevalcev, katerih strošek ni bil predviden.  
 
Na področju laboratorijske diagnostike je bilo  predvideno znižanje stroška iz naslova 
zmanjšanega naročanja preiskav v okviru notranjega laboratorija SB Celje. Do tega v letu 
2010 ni prišlo, je pa bil zaustavljen trend rasti laboratorijskih preiskav iz preteklih let. V letu 
2008 se je v primerjavi z letom poprej povečalo število preiskav v glavnem laboratoriju za 9,6 
%, v letu 2009 za 4,3 %, v letu 2010 pa za 1,5 % glede na predhodno leto. Sicer pa 
ugotavljamo, da je poslovanje Oddelka za laboratorijsko medicino v SB Celje izjemno 
racionalno glede na opravljeno število preiskav znotraj bolnišnice in  na trgu izven SB Celje. 

 
Porabljen NEZDRAVSTVENI MATERIAL v letu 2010 je bil v okviru planirane porabe in je bil 
za 5,5 % oz. za cca 320.000 EUR nižji od realiziranega stroška te skupine v letu 2009. K 
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zmanjšanemu strošku je v največji meri prispevala zmanjšana poraba energentov in 
pisarniškega materiala.  

 
Tabela 30: Strošek energentov v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 in planom 2010 

POSTAVKA 
ODHODKOV 

Realizacija 
2009 Plan 2010 

Realizacija 
2010 

IndeksR
10/R09 

Indeks
R10/P
10 

EUR % EUR % EUR %   

ENERGIJA, VODA 2.341.489 100,0 2.056.260 100,0 2.056.829 100,0 87,843 100,03 

Porabljena voda 266.516 11,4 280.000 13,6 219.581 10,7 82,39 78,422 
Porabljena električna 
energija 959.733 41,0 650.000 31,6 676.737 32,9 70,513 104,11 
Plin, kurivo, pogonsko 
gorivo 1.115.240 47,6 1.126.260 54,8 1.160.510 56,4 104,06 103,04 

 
Predvideni zmanjšani strošek energentov v letu 2010 je bil eden izmed ukrepov za 
uravnoteženo poslovanje iz Finančnega načrta 2010. Iz tabele 30 je razvidno, da je SB Celje 
v letu 2010 uspela v celoti realizirati predvideni ukrep za zmanjšanje stroškov energentov v 
višini cca 285.000 EUR. Zmanjšani strošek energentov izhaja predvsem iz znižanja cen 
električne energije in vode. 

 
V okviru nezdravstvenega materiala je bilo z ukrepi iz Finančnega načrta 2010 načrtovano 
zmanjšanje porabe pisarniškega materiala. Predviden ukrep je bil v celoti realiziran, poraba 
je bila manjša od planirane v Finančnem načrtu 2010 (glej tabelo VSI DRUGI ODHODKI). V 
letu 2010 je bila dosežena za cca 62.000 EUR manjša poraba pisarniškega materiala kot v 
letu 2009.   

 
Med skupino ostalega nezdravstvenega materiala uvrščamo tudi material za robotsko 
kirurgijo (inštrumenti), katerega strošek v letu 2010 je nastal v višini 78.164 EUR.  

 
 
STROŠKI STORITEV AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2010 znašali 
9.068.416 EUR in so bili za 5,1% višji od doseženih v letu 2009 in za 6,5% višji od 
načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,17%. Iz bilančnih podatkov je 
razvidno, da je na segmentu stroškov storitev v letu 2010 prišlo do največjih odmikov oz. 
preseganj tako planiranih kot realiziranih postavk iz leta 2009, posebej še na segmentu 
nezdravstvenih storitev.  
 
V nadaljevanju najprej navajamo stroške zdravstvenih storitev preko podjemnih in 
avtorskih pogodb ter preko s.p.in d.o.o. v letu 2010. Podatke prikazujemo ločeno za zneske, 
ki so bili izplačani lastnim zaposlenim in stroške zdravstvenih storitev, ki so jih SB Celje 
zaračunali zunanji izvajalci.  
 
Z lastnimi zaposlenimi smo v letu 2010 za opravljanje zdravstvenih storitev večinoma sklepali 
podjemne pogodbe. Večinoma so bile sklenjene pogodbe iz naslova opravljanja programa 
SVIT in za opravljanje patohistoloških storitev za trg.  Za vse te vrste pogodb so bili viri za 
plačilo prihodki izven programa ZZZS. Ob koncu leta 2010 so bile sklenjene pogodbe za 
izvajanje programa rentgenološkega oddelka na področju magnetne resonance, kar je 
prispevalo, da je bil program magnetne resonance na koncu leta presežen. Za presežek 
programa smo pridobili plačilo s strani ZZZS. Kakor je razvidno, zavzemajo večinski delež 
med izplačili preko s.p. in d.o.o. ter podjemnih pogodb  zunanji izvajalci. Med temi prevladuje 
izvajanje storitev za področje anesteziologije, radiologije in žilne kirurgije. Podrobnejša 
predstavitev sklenjenih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev je razvidna iz poslovnega 
dela poročila (Poglavje 11.1.2.). 
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Tabela 31: Stroški za zdravstvene storitve v letu 2010 

Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2010  
v EUR Število izvajalcev 

lastni zaposleni   

- podjemne pogodbe (II.bruto) 146.710 44 

- s.p., d.o.o. 20.858 9 

zunanji izvajalci   

- podjemne pogodbe (II. bruto) 282.167 42 

- s.p., d.o.o. 429.087 23 

- laboratorijske storitve – hospital 1.684.983 15 

- laboratorijske storitve - ambulante 1.278.670 14 
 

Med zdravstvenimi storitvami največji delež zavzemajo stroški laboratorijskih storitev, ki 
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 odhodkov v letu 2010 zavzemajo 3,3 %, v 
letu 2009 pa so zavzemali 3,4 %.   
 
Tabela 32: Strošek laboratorijskih storitev zunanjim izvajalcem v letu 2010 v primerjavi s 
planom 2010 in realizacijo iz leta 2009 

ELEMENTI BILANCE 
USPEHA 

Realizacija  
2009 

Plan  
2010 

Realizacija  
2010 Indeks 

R10/R09 
Indeks 
R10/P10 EUR % EUR % EUR % 

ODHODKI SKUPAJ 87.317.590 100,0 88.362.240 100,0 89.192.483 100,0 102,15 100,94 
LABORATORIJSKE 
STOR. 2.992.444 3,4 2.900.000 3,3 2.963.653 3,3 99,038 102,19 

 
V letu 2010 je bil planirani strošek laboratorijskih storitev za 3 % nižji od realiziranega stroška 
v letu 2009 iz naslova izvajanja ukrepa za racionalno naročanje storitev.  Dejanska 
realizacija je presegla načrtovani strošek za 2 %, kljub temu pa je bil strošek glede na leto 
2009 v letu 2010 nižji za 1 % oz. za 28.791 EUR, kar pomeni prihranek oz. delno realizacijo 
predvidenega ukrepa.  
 
Vsekakor pa je pomembno dejstvo, da je bil v letu 2010 zaustavljen konstanten trend 
naraščanja stroška laboratorijskih storitev v obdobju zadnjih let, kar je razvidno iz spodnje 
tabele.  
 
Tabela 33: Strošek laboratorijskih storitev zunanjim izvajalcem v obdobju 2007-2010 

Leto  Strošek v EUR 
Verižni indeks 
rasti 

2007 2.544.409 - 
2008 2.804.781 110,23 
2009 2.992.444 106,69 
2010 2.963.556 99,03 
 

Za nezdravstvene storitve v tabeli 34 prikazujemo 10 najvišjih stroškovnih postavk po 
posameznih vrstah storitev skupaj s številom izvajalcev v letu 2010.  
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Tabela 34: 10 najvišjih stroškov preko s.p. in d.o.o. 
Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih 
izvajalcev za nezdravstvene storitve Strošek v letu 2010 Število zunanjih 

izvajalcev 
Storitve za vzdrževanje 1.555.808 200 

Čiščenje prostorov 939.240 1 

Zakupnine, najemnine 358.023 6 

Zavarovalne premije 264.286 2 

Strošek dela študentov 193.377 5 

Računalniške storitve 189.765 15 

Odvoz odpadkov (brez kužnih odpadkov) 187.224 5 

Telefonske storitve 134.302 2 

Kotizacije v državi – strokovno izpopolnjevanje 110.412 101 

Poštne storitve 91.982 3 
 

Strošek posamičnih vrst storitev (zdravstvene kakor za nezdravstvne storitve) v letu 2010 
primerjalno glede na leto 2009 in glede na planirane stroške pa prikazujemo v nadaljevanju 
tudi glede na vsebinsko umestitev posamičnih vrst stroškov v okviru  principa spremljanja 
»ključnih vrst stroškov«.  

 
Tabela 35: Vsi drugi odhodki v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 in planom 2010 

POSTAVKA ODHODKOV 
Realizacija 2009 Plan 2010 Realizacija 2010 Indeks 

R10/R09 
Indeks 
R10/R10 EUR % EUR % EUR % 

VSI DRUGI ODHODKI 4.592.177 100,0 4.546.570 100,0 4.840.205 100,0 105,4 106,5 

- Čiščenje prostorov (iss) 841.201 18,3 853.820 18,8 939.240 19,4 111,7 110,0 

- "Drug porabljen material" 709.324 15,4 660.000 14,5 737.972 15,2 104,0 111,8 
-  Pisarniški material s 
tonerji 556.472 12,1 525.000 11,5 494.386 10,2 88,8 94,2 

- Zakupnine, najemnine 348.042 7,6 340.200 7,5 358.023 7,4 102,9 105,2 

- Pralna in čistilna sredstva 271.233 5,9 307.710 6,8 293.951 6,1 108,4 95,5 

- Zavarovalne premije 189.930 4,1 262.080 5,8 264.286 5,5 139,1 100,8 

- Telefon, poštne storitve 212.049 4,6 198.440 4,4 226.284 4,7 106,7 114,0 
 - Računalniške storitve, 
licenčnine 185.079 4,0 163.650 3,6 189.765 3,9 102,5 116,0 
 - Str. Za strok. Literaturo, 
časopisi,rev. 153.784 3,3 153.900 3,4 152.374 3,1 99,1 99,0 
- Odvoz odpadkov, kužni 
odpadki 167.404 3,6 194.000 4,3 234.366 4,8 140,0 120,8 
- "Druge neproizvodne 
storitve"(461980) 117.352 2,6 120.000 2,6 133.375 2,8 113,7 111,1 
- Nadomestilo za uporabo 
stavbnega 101.404 2,2 102.000 2,2 117.316 2,4 115,7 115,0 

- Medicinski plini 106.446 2,3 107.590 2,4 108.998 2,3 102,4 101,3 
- Intelekt.,svetov.,varov., 
varstvo pri d. 191.027 4,2 175.000 3,8 150.526 3,1 78,8 86,0 
- Tekstilni mat.,odpis 
tekst.m.in nemed di 96.029 2,1 96.000 2,1 78.800 1,6 82,1 82,1 
- Finančni, izredni, 
prevrednot. Odh. 126.305 2,8 69.000 1,5 93.953 1,9 74,4 136,2 

- Ostalo 219.097 4,8 218.180 4,8 266.588 5,5 121,7 122,2 
 

Iz tabele Vsi drugi odhodki je razvidno, da je največje odstopanje med nezdravstvenimi  
storitvami v letu 2010 tako na plan kakor na realizacijo iz leta 2009 bilo doseženo na 
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storitvah čiščenja prostorov, kjer je bil presežen strošek glede na preteklo obdobje v višini 
98.000 EUR. Preseženi strošek ni bil planiran, se pa je začel izkazovati že v prvi polovici leta 
2010 z ukrepom o dvigu minimalnih plač, iz česar praktično nastajajo preseženi stroški v letu 
2010.  Presežene planirane porabe in porabe glede na leto 2009 so v letu 2010 izkazane še 
na naslednjih postavkah nezdravstvenih storitev: 

- za 27.800 glede na plan na poštnih storitvah in telefonu zaradi povečanih 
stroškov poštnih storitev ob koncu leta zaradi obveščanja pacientov iz naslova 
Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah; 

- strošek odvoza odpadkov in kužnih odpadkov zaradi nove uredbe o ravnanju z 
odpadki se je v letu 2010 glede na leto 2009 povečal za 40 % (za cca 67.000 
EUR); v okviru tega so se same količine odpadkov povečale za 10 %. 

 
Navedene presežene porabe predstavljajo tudi glavne postavke med odmiki od načrtovanih 
postavk med ostalimi nezdravstvenimi storitvami (Obrazec 2 v Prilogi), ostali odmiki izhajajo 
iz večjega števila manjših postavk nezdravstvenih storitev. 

 
 

2.) STROŠKI DELA so v letu 2010 znašali 51.344.319  EUR in so bili za 0,97 % višji od 
doseženih v letu 2009 in za 0,76 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 
57,56 %.  

 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2010 je znašalo 1.717,69 
zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2009 povečalo za 4,44 zaposlene oz. za 0,26 %. 

 
 

Tabela 36: Izplačano število delavcev iz ur po oblikah dela v letu 2010, primerjava s planom 
za leto 2010 in  z realizacijo leta 2009 

Oblike dela 
Realizacija  2009 Plan 2010 Realizacija 2010 Ind.R2

010/P
2010 

Ind.R20
10/R20

09 
delavci iz 
ur  2009 struktura 

Delavcev 
iz ur  struktura 

Delavci 
iz ur  struktura 

Redno delo 
in 
nadomestila 

1.577,01 92,05 1.577,00 92,33 1.584,49 92,25 100,48 100,47 

Dežurstvo 74,76 4,36 75,00 4,39 *72,27 4,21 96,36 96,67 

Nadure 28,05 1,64 23,00 1,35 27,45 1,60 119,33 97,85 

Pripravljenost 33,43 1,95 33,00 1,93 33,48 1,95 101,46 100,16 

SKUPAJ 1.713,25 100,00 1.708,00 100,00 1.717,69 100,00 100,57 100,26 

*opravljene ure iz naslova zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v obsegu 2,2 delavca iz ur se v letu 2010 
prikazujejo v okviru postavke nadur  

 
Tabela 37: Primerjava izplačila BTO I z nadomestilom na delavca iz ur v letu 2010 in 
primerjava z letom 2009 in planom 2010 

  
Realizacija 

2009 Plan 2010 Realizacija 
2010 

ind. real.10/ 
real.09 

ind. real.10/ 
plan10 

BTO I z nadomestili 39.040.147 39.973.260 39.671.718 101,62 99,25 

št.delavcev iz ur 1.713,3 1.708,00 1.717,69 100,26 100,57 

BTO I z nadomestili/ delavca 
iz ur 22.787 23.403,55 23.096,02 101,36 98,69 

 
Povprečna bruto plača v letu 2010  je znašala 23.096 EUR na delavca in se je povečala v 
primerjavi s preteklim letom za 1,36 %,  v primerjavi s planirano pa je nižja za 1,31 %. Vzrok 
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za odstopanje od planirane plače je v načrtovanem izplačilu plač za odpravo nesorazmerja 
(tretja četrtina), kar je bilo naknadno zadržano.   

 
V preteklem letu je bilo izplačano  1.189.266 EUR regresa za letni dopust za vse delavce.  

 
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 121.508 
delovnih ur, v breme ZZZS 79.486 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 22.551 delovnih ur. 
Boleznine skupaj predstavljajo 3,39 % obračunanih delovnih ur. 

 
Eden poglavitnih ukrepov na področju obvladovanja stroškov dela je omejevanje nadurnega 
dela, ki predstavlja drage oblike dela. Izplačila nadurnega dela se v Tabeli št. 25 pojavljajo 
na dveh postavkah; na postavki dežurstvo in na postavki nadurno delo. Na postavki 
dežurstvo se izkazujejo tiste nadure, ki nastajajo iz naslova zagotavljanja 24-urnega 
zdravstvenega varstva, na postavki nadur pa tiste nadure, ki izhajajo iz izplačil iz naslova 
povečanega obsega dela. V letu 2010 se je zaradi spremenjenega načina evidentiranja na 
enem izmed bolnišničnih oddelkov (dežurstvo se je prikazovalo kot nadurno delo) spremenila 
sama struktura obravnavanih postavk. Zato je potrebno obe postavki (dežurstvo in nadure) 
obravnavati skupaj.  

 
Ob obravnavi navedenih postavk (dežurstvo in nadure skupaj) ugotovimo, da je bilo v letu 
2009 izplačanih 102,81 delavcev iz ur, planiranih je bilo 98 delavcev iz ur, v letu 2010 pa je 
bilo dejansko izplačanih 99,72 delavcev iz ur. To pomeni, da se je izplačilo na teh dveh 
postavkah v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo za cca 3 delavce iz ur, v 
primerjavi s planom pa je bilo večje za 1,7 delavca iz ur.  

  
Tabela 38: Izplačila BTO I  po posameznih oblikah dela v letu 2010 v primerjavi z letom 2009  

Oblike dela 
Realizacija 

2009 v EUR Struktura 
Realizacija 
2010 v EUR Struktura 

Ind.R201
0/R2009 

Redno delo in nadomestila 33.747.156 86,44 34.510.961 86,99 102,26 

Dežurstvo 3.982.566 10,20 3.811.429 9,61 95,70 
Nadure 1.097.700 2,81 1.137.809 2,87 103,65 
Pripravljenost 212.724 0,54 211.519 0,53 99,43 
SKUPAJ 39.040.147 100,00 39.671.718 100,00 101,62 

 
Iz podatkov je razvidno, da je povprečni izplačani BTO I na delavca iz ur v letu 2010 na 
oblikah dela dežurstvo in nadure skupaj v višini 49.631 EUR, na rednem delu pa v višini 
21.780 EUR. Ob primerjavi teh dveh postavk je seveda potrebno upoštevati samo strukturo 
kadra na rednem delu in na nadurnem delu. Na nadurnem delu (dežurstvo, nadure) se 
večinoma izplačujejo najdražje poklicne skupine v bolnišnici (zdravniki, diplomirane 
medicinske sestre), medtem ko so v postavko redno delo vključene vse poklicne skupine 
bolnišnice.   

 
Ob primerjavi skupne mase izplačil po posameznih oblikah dela ugotovimo, da je bilo v letu 
2010 v primerjavi z letom 2009 na postavkah dragih oblik dela (dežurstvo, nadure) skupno 
izplačilo manjše za cca 131.000 EUR iz naslova manjšega števila izplačanih delavcev iz ur 
na teh dveh postavkah.  

 
Sama višina izplačanih ur nadurnega dela je sicer v neposredni povezavi z nastajanjem 
presežnih, t.j. neobračunanih delovnih ur. Presežene delovne ure predstavljajo neodložljivo 
obveznost do delavcev, cilj v bolnišnici je, da se z reorganizacijskimi ukrepi zmanjšujejo  oz. 
vsaj   ne povečujejo. Ta cilj je bil v SB Celje v letu 2010 deloma dosežen, saj je obseg 
neobračunanih delovnih ur na stanje 31.12.2010 v primerjavi s stanjem preteklega leta 
praktično nespremenjeno.  
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Tabela 39: Vsi stroški dela v letu 2010 v primerjavi s planiranimi v letu 2010 in realiziranimi iz 
leta 2009 

POSTAVKA 
ODHODKOV 

Realizacija 2009 Plan 2010 Realizacija 2010 Indeks 
10/r09 

Indeks 
r10/p10 EUR % EUR % EUR % 

VSI STROŠKI DELA 52.553.937 100,0 53.384.470 100,0 53.244.580 100,0 101,3 99,7 
- Izplačilo plač bto II 46.360.979 88,2 47.108.010 88,2 46.752.556 87,8 100,8 99,2 
- Regres za ld, 
jubilejne, odprav… 1.390.092 2,6 1.456.570 2,7 1.455.202 2,7 104,7 99,9 
- Stroški prevoza in 
prehrane  3.100.541 5,9 3.171.630 5,9 3.136.562 5,9 101,2 98,9 
- Str.strok. 
Izobraževanja, šolnine 660.606 1,3 630.000 1,2 695.723 1,3 105,3 110,4 
- Str. Zdravstvenih 
storitev  340.814 0,6 341.000 0,6 449.945 0,8 132,0 131,9 
- Str. storitev fizičnih 
oseb  475.727 0,9 433.030 0,8 477.017 0,9 100,3 110,2 
- Str. dela študentov 148.434 0,3 150.000 0,3 193.377 0,4 130,3 128,9 
- Ostali str. dela 76.744 0,1 94.230 0,2 84.199 0,2 109,7 89,4 

 
Eden izmed varčevalnih ukrepov v letu 2010 je bilo omejevanje stroškov izobraževanja. Iz 
Tabele 39  je sicer razvidno, da so stroški izobraževanja v letu 2010 presegli tako načrtovane 
kakor tudi realizirane iz preteklega leta. Vendar pa je potrebno upoštevati, da preseganje 
izhaja iz preseganja enega pomembnih virov za izobraževanje, t.j. donacijskih sredstev oz 
prihodkov iz naslova donacij za izobraževanje. Le-te so bile načrtovane v višini 200.000 
EUR, dejansko pa so bile realizirane v višini 288.005 EUR, kar pomeni, da so viri za 
izobraževanje presegli načrtovane v višini 88.005 EUR. Glede na to, da so sami izdatki za 
izobraževanje presegli načrtovane v višini 55.723 EUR, je bil na področju izobraževanja v 
letu 2010 dosežen prihranek v višini 32.288 EUR ( za ta znesek je bilo za izobraževanje v 
letu 2010 porabljenih manj sredstev iz lastnih virov kakor je bilo načrtovanih). 

 
Iz podatkov tabele 39 pa je razvidno, da ni bil realiziran ukrep omejevanja izplačil na 
področju dela preko s.p. in d.o.o. (zdravstvene storitve) ter na področju podjemnih pogodb 
(stroški fizičnih oseb). Na področju stroškov fizičnih oseb je sicer strošek v letu 2010 ostal v 
okvirih iz preteklega leta, medtem ko je bil na področju zdravstvenih storitev strošek iz 
preteklega leta bistveno presežen. Tudi na področju študentskega dela so dejanska  izplačila 
v letu 2010  bistveno presegla izplačila iz preteklega leta in s tem tudi planirana izplačila.  

 
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2010 znašali 
4.500.598 EUR in so bili za 24,28 % višji od doseženih v letu 2009 in za 10,61% višji od 
načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša  5,05%.  

 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 4.866.320 EUR:  

- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje znaša 0 EUR (podskupina 980),  

- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 351.519 EUR (podskupina 
922) in 

- del amortizacije v breme sredstev po ZZRZI znaša 14.204 EUR. 
 

Del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno storitev znaša 3.929.555 EUR. V letu 2010  je 
strošek obračunane amortizacije, presegel vrednost  prejetih sredstev za namene pokrivanja 
stroškov amortizacije, zato je bolnišnica v skladu z zakonodajo del dolgoročno odloženih 
prihodkov (konto podskupine 920) v višini 571.043 EUR prenesla med prihodke leta 2010.  

 
Združena amortizacija po ZIJZ znaša v letu 2010 742.781 EUR in je knjižena v breme kontov 
podskupine 980. 
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Obračunana amortizacija od opreme pod 500 EUR znaša v letu 2010  545.051 EUR, kar 
predstavlja 11 % celotne obračunane amortizacije (4.866.320 EUR). 

 
4.) REZERVACIJE so bile v letu 2010 obračunane v znesku 0 EUR.  
 
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2010 obračunani v znesku 231.489 EUR za 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, neposrednih štipendij, članarin, upravnih taks, 
sodnih stroškov in davka od prometa zavarovalnih poslov, okoljske dajatve za odvajanje 
odpadnih voda.   
 
6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2010 znašali 1.795 EUR. Večji del tega zneska  
predstavljajo predvsem plačila obresti za plačilo računov za električno energijo, ki smo jih 
zaradi neusklajenosti podatkov zadržali do uskladitve le-teh,  del zneska so tudi obresti na 
plačilo DDV (vzrok – samoobdavčitev obrnjeno davčno breme in pravilno upoštevanje 
davčnega obdobja).   
 
7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2010 znašali 15.031 EUR, in so nastali zaradi  rent,  
odhodkov iz preteklih obdobij in stroškov revizije javnega naročila.  
 
 
8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2010 znašali 77.127  EUR in so 
nastali zaradi oslabitve (oblikovanja popravka vrednosti) terjatev.  
 
 
2.3. POSLOVNI IZID 
 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 596.994 EUR.  
 
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu 
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986. Bolnišnica ima iz  
preteklih let izkazan kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v višini 656.398 EUR. 
Letošnji presežek odhodkov nad prihodki je ta znesek povečal na 1.253.392 EUR. 
 

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov. 
 
Presežek odhodkov nad prihodi v tem izkazu (denarni tok) znaša  4.460.108  EUR in se od 
ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov (priloga 3 – 
obračunski tok) razlikuje za 3.863.114 EUR.  
 
Razlika med rezultatom ugotovljenim v Izkazu prihodkov in odhodkov – določenih 
uporabnikov in Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka je posledica zamika poslovnih dogodkov knjiženih po načelu nastanka poslovnega 
dogodka in po načelu denarnega toka za te poslovne dogodke, prav tako na razliko vplivajo 
predčasna plačila glede na možnosti dogovora z dobavitelji in posledično temu koriščenje 
skontov, močan vpliv pa ima tudi denarni tok iz naslova investicij. 
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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 2010 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 
zmanjšanja  sredstev na računih (4.460.108 EUR), kot v izkazu prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.  
 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti  

  

LETO 2009 LETO 2010 

Prihodki Odhodki 
Davek 

od 
dohodka 

Poslovni 
izid 

Prihodki Odhodki 
Davek 

od 
dohodka 

Poslovni 
izid 

Javna služba 86.576.592 86.402.081  174.511 87.374.894 87.962.923   -588.029 
Tržna dejavnost 917.839 915.509  2.330 1.220.595 1.229.560   -8.965 
Skupaj zavod 87.494.431 87.317.590  176.841 88.595.489 89.192.483   -596.994 

 
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe v letu 2010 izkazuje preseganje odhodkov 
nad prihodki v višini 588.029 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 8.965 EUR. 

 
Pojasnila k izkazu za leto 2010 v primerjavi z letom 2009: 
Merila za ugotavljanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti so za obe obravnavani leti 
enaka. 

 
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. b) pranje perila. 
 

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.     
 
 
 






































































