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UVOD 
 
Ob pripravi Finančnega načrta 2011 je bilo potrebno za načrtovanje in doseganje 
uravnoteženega poslovanja v letu 2011 vključiti tudi sanacijske ukrepe. Le-ti so bili sicer tudi 
predstavljeni v okviru enotnega dokumenta, t.j. Sanacijskega programa, ki je bil obravnavan na 
Svetu zavoda SB Celje v mesecu aprilu 2011. Glede na to uresničevanje ciljev Finančnega 
načrta 2011 pomeni tudi izpolnjevanje Sanacijskega programa. V tem poročilu tako istočasno z 
doseganjem ciljev iz Finančnega načrta podajamo tudi uresničevanje Sanacijskega programa. 
 
SB Celje je tekom poslovnega leta 2011 ugotavljala uravnoteženo poslovanje. Konec leta 2011 
so se z Aneksom 3 k Dogovoru 2011 znižala pogodbena sredstva s strani ZZZS iz naslova 
varčevalnih ukrepov. Poleg tega znižanja se je napovedovalo še zmanjšanje finančnih sredstev 
iz naslova znižane cene neakutne obravnave za 30%. Poslovni rezultat 1-9 2011 je še izkazoval 
uravnoteženo poslovanje ob tem, da ni upošteval znižane cene neakutne obravnave. Končni 
obračun s strani ZZZS za leto 2011 je dejansko prinesel znižanje cene neakutne obravnave, kar 
je tudi vplivalo na končni izkazani negativni poslovni rezultat v letu 2011. 
 
V letu 2011 je bil realiziran na večini področij (akutna obravnava, ambulantna dejavnost) večji 
obseg dela kot v predhodnem letu 2010, obseg  na teh področjih je tudi presegel planiranega. 
SB Celje je pričakovala, da bo lahko višek programa prestrukturirala ali pridobila plačanega po 
končnem obračunu 2011, vendar je to ostalo odprto v okviru Aneksa 5 k Pogodbi 2010 in na 
njega vloženega arbitražnega postopka, katerega veljavnost posega  v leto 2011.  
 
Neplačani programi in z njim povezani povečani stroški so  dodatno prispevali k negativnemu 
rezultatu v letu 2011 v višini 297.684 EUR, kar predstavlja 0,327 celotnega prihodka. Izvajanje 
sanacijskih ukrepov je prispevalo, da poslovni rezultat ob koncu leta 2011 ne izkazuje večje 
izgube iz naslova neplačanih programov. Ocenjujemo, da je poslovni rezultat SB Celje ob danih 
pogojih poslovanja in preseženem obsegu dela v letu 2011 zelo dober. 
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 
IME: Splošna bolnišnica Celje 

SEDEŽ: Oblakova ulica 5, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716 

DAVČNA ŠTEVILKA: 42119022 

ŠIFRA UPORABNIKA: 2768 5 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030276827 

TELEFON: +386 3 423 30 00 

FAX: +386 3 423 36 66 

SPLETNA STRAN: www.sb-celje.si 

USTANOVITELJ: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje 
DATUM USTANOVITVE: 12.01.1993 
 
 
DEJAVNOSTI:  

 
Splošna bolnišnica Celje opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:  
 
1. Specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (86.220), ki obsega: 

– svetovanje, diagnostika in zdravljenje na področju specialistične medicine, 
– dejavnost specialističnih ambulant.  

 
2. Bolnišnično zdravstveno dejavnost (86.100), ki obsega: 

– storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, namenjene hospitaliziranim pacientom, 
kratkotrajna in dolgotrajna bolnišnična oskrba in storitve v splošnih ali specializiranih 
bolnišnicah 

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

 
3. Druge dejavnosti za zdravje (86.909), ki obsega: 

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

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

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

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

(G 46.460). 
 
5. Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije (M 72.110) in raziskovalna in 

razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije (M 72.190), ki obsega: 
– izvajanje raziskav za domače in tuje naročnike, 
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– usposabljanje mladih raziskovalcev, 
– organiziranje znanstveno-raziskovalnih in strokovnih srečanj, 
– zagotavljanje kadrovskih in materialnih virov za izvajanje raziskovalne dejavnosti, 
– raziskovalno dejavnost na področju temeljne medicine, klinične medicine, stomatologije, 

farmacije in javnega zdravstva. 
 
6. Gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod 

ustanovljen: 
– C 21.200 proizvodnja farmacevtskih preparatov 
– D 35.119 druga proizvodnja električne energije 
– D 35.130 distribucija električne energije 
– D 35.300 oskrba s paro in vročo vodo 
– G 47.621 trgovina na drobno s  časopisi in revijami  
– G 47.622 trgovina na drobno s papirje in pisalnimi potrebščinami  
– H 49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet 
– H 49.410 cestni tovorni promet 
– H 52.100 skladiščenje 
– I 56.101  restavracije in gostilne 
– I 56.103  slaščičarne in kavarne 
– I 56.210  priložnostna priprava in dostava jedi 
– I 56.300  strežba pijač 
– P 85.590  drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
– R 91.01  dejavnost knjižnic in arhivov 
– S 96.0101  dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 
– S 96.021  frizerska dejavnost 
– S 96.022  kozmetična in pedikerska dejavnost.« 

 

ORGANI ZAVODA: 

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

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

Oddelek za vzdrževanje higiene

Oddelek za transport bolnika

Socialna služba   

DIREKCIJA

MEDICINSKO PODROČJE NEMEDICINSKO PODROČJEZDRAVSTVENA NEGA

Tajništvo direkcije

Služba za odnosi z javnostmi

Služba za notranjo revizijo

Poslovna koordinacija s protokolom

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SKUPNO 
MEDICINSKO 
PODROČJE

NEOPERATIVNO 
MEDICINSKO 
PODROČJE 

OPERATIVNO 
MEDICINSKO 
PODROČJE

GINEKOLOŠKO 
PORODNIŠKO MED. 

PODROČJE

Transfuzijski center

Oddelek za nuklearno 
medicino

Oddelek za patologijo 
in citologijo

Oddelek za 
medicinsko 
rehabilitacijo

Oddelek za 
laboratorijsko 

medicino

Radiološki oddelek

Lekarna

Urgentni center

Oddelek za 
maksilofacialno in 

oralno kirurgijo

Očesni oddelek

Oddelek za 
otorinolaringologijo in 
cervikofacialno kirurgij

Oddelek za ortopedijo 
in športne poškodbe

Urološki oddelek

Otroški oddelek 
kirurških strok

Travmatološki oddelek

Oddelek za skupne 
potrebe kirurgije

Odd. Za angiologijo, 
endokrinologijo in 

revmatologijo

Oddelek za intenzivno 
interno medicino

Oddelek za splošno in 
abdominalno kirurgijo

Oddelek za žilno 
kirurgijo

Oddelek za plastično in 
rekonstruktivno kirurgijo, 

ter kirurgijo roke

Odd. za anesteziologijo, 
int. medicino operat. 

strok in terapijo bolečin

Oddelek za bolezni 
prebavil

Oddelek za 
hematologijo in 

onkologijo

Oddelek za bolezni 
ledvic ijn dializo

Nevrološki oddelek

Odd. za infekcijske 
bolezni in vročinska 

stanja

Dermatovenerološki 
oddelek

PEDIATRIČNO 
MEDICINSKO 
PODROČJE

Otroški oddelek

SPLOŠNO KADROVSKO 
PRAVNI SEKTOR

Kardiološki oddelek 

Ginekološko porodniški 
oddelek

RAZISKOVALNO 
RAZVOJNO  MED. 

PODROČJE

SEKTOR ZA FINANCE 
IN RAČUNOVODSTVO

SEKTOR ZA 
EKONOMIKO

SEKTOR ZA 
INVESTICIJE, 
PRESKRBO IN 
VZDRŽEVANJE

SEKTOR ZA 
ORGANIZACIJO,  
INFORMATIKO IN 

KAKOVOST

Negovalni oddelek

Oddelek za 
raziskovalno delo in 

izobraževanje

Oddelek za 
kompleksno 

obravnavo poškodb

VODSTVO ZAVODA 
 
Predsednik sveta zavoda:  Anton Zorko, univ. dipl. soc. 
Direktor zavoda: mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon. 
Strokovni direktor zavoda: asist. Franci Vidnišar, 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 direktorja za splošno kadrovsko pravno področje: Uroš Stropnik, univ. dipl. org. 
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ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 
 
Naslov: Oblakova ulica 5, CELJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
POSLOVNO POROČILO  

ZA LETO 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorna oseba: Mag. Marjan Ferjanc, univ.dipl.ekon. 



Splošna bolnišnica Celje                                                                                                                    Letno poročilo 2011 

 

                           8 

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 
8/07, 102/10: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08), 
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08), 
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 z aneksi 
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 z ZZZS. 

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4), 
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) 
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), 
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

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

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

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10), 

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

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

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

- 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. 
7/10) 

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in 
tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) 
 

c) Interni akti zavoda  
- Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice Celje v javni zdravstveni zavod 
- Statut Splošne bolnišnice Celje 
- Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela 
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje 
- Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo v Splošni bolnišnici Celje 
- Pravilnik o delu komisije za zdravstveni material v Splošni bolnišnici Celje 
- Pravilnik o delu etične komisije 
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Splošni bolnišnici Celje 
- Pravilnik o poslovanju medicinske knjižnice 
- Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov na območju Splošne bolnišnice Celje 
- Pravilnik za varno uporabo računalniškega sistema 
- Pravilnik o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje 
- Pravilnik o delu komisije za SPP 
- Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi 
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- Pravilnik o računovodstvu 
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih 
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v javnem zavodu SBC 
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem in kreditiranju zasebne 

stanovanjske gradnje 
- Pravilnik  o projektnem vodenju v Splošni bolnišnici Celje 
- Pravilnik o nabavnih procesih v Splošni bolnišnici Celje 
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 
- Pravilnik o varstvu pri delu 
- Pravilnik o ukrepih varstva pri delu 
- Pravilnik o financiranju strokovnega izobraževanja 
- Pravilnik o določanju redne delovne uspešnosti za zaposlene v Splošni bolnišnici Celje 
- Pravilnik o delovnem času 
- Odredba o elektronskem evidentiranju delovnega časa v Splošni bolnišnici Celje 
- Pravilnik o določitvi dodatnega letnega dopusta za delo v območju ionizirajočih virov 

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

psihoaktivnih substanc zaposlenih v SBC 
- Navodila za zavarovanje in izterjavo terjatev 
- Navodilo o postopku sprejemanja donacij računalniške opreme 
- Navodila o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo 
- Navodila o izvajanju internih strokovnih izpopolnjevanj 
- Navodilo za izvedbo donacijskega postopka 
- Navodila o napredovanju delavcev v plačne razrede v Splošni bolnišnici Celje  
- Navodilo o vsebini in nošenju identifikacijskih priponk 
- Poslovnik o delu komisije za posodabljanje Splošne bolnišnice Celje 
- Poslovnik o delu sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje 
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2.     DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 
SB Celje ima v svojem strateško razvojnem načrtu opredeljenih sedem strateških ciljev. V okviru 
vsakega strateškega cilja so definirani posamezni cilji, ki se uresničujejo preko zastavljenih 
razvojnih nalog in razvojnih projektov in so sestavni del strateško razvojnega načrta.  V 
nadaljevanju podajamo strateške cilje in cilje v okviru strateško razvojnega programa 2008 – 
2017 Splošne bolnišnice Celje.  
 

S1. Zadovoljstvo uporabnikov 

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

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

S2. Strokovni razvoj 

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

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

S3. Uravnoteženo poslovanje 

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

S4. Celovita kakovost in procesna organiziranost 

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

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

S5. Informatizacija 

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

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

S6. Razvoj kadrovskih potencialov 

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

prenosa znanja 
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S7. Prostorski razvoj in opremljenost 

S7.C1.  Nadomestna novogradnja 
- Zagotovitev enotnih namestitvenih standardov in delovnih pogojev 
- Izboljšana potresna in požarna varnost ter učinkovitejša logistika 
- Izboljšana funkcionalnost prostorov 
- Centralizacija operacijskih prostorov 
- Združenje dejavnosti splošne in nujne medicinske pomoči v urgentnem centru 
- Združena pediatrična dejavnost na eni lokaciji 
- Energetsko učinkovitejše stavbe  

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

- Izgradnje parkirne hiše na območju bolnišnice 
- Izboljšana dostopnost  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Splošna bolnišnica Celje                                                                                                                    Letno poročilo 2011 

 

                           13 

3.     LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 
SB Celje uresničuje svoje strateške usmeritve s postavljanjem in izvajanjem letnih ciljev. Pri tem 
izhaja iz zastavljenih razvojnih nalog in razvojnih projektov v okviru ciljev iz strateško 
razvojnega načrta ter upošteva trenutne okoliščine poslovanja, ki jih narekujejo aktualna 
gospodarska gibanja, usmeritve zdravstvene politike ter širše družbeno okolje. 
 
V nadaljevanju podajamo letne cilje SB Celje 2011, kjer v okviru posameznega cilja navajamo 
povezanost s strateškimi cilji (Poglavje 2). Razvidno je, da je večina letnih ciljev povezana z več 
vsebinskimi področji, kar prikazuje nujno medsebojno povezanost in komplementarnost 
delovanja vseh področij bolnišnice. 
 
Tabela 1: Letni cilji 2011, ki izhajajo iz strateških ciljev 

Zš Letni cilji 
Povezava s  

strateškimi cilji 
1 Dokončna vzpostavitev izvajanja internistične onkologije S2.C1, S1.C1 
2 1. faza oblikovanja regionalnega urgentnega centra – združitev s 

SNMP ZD Celje v nočnem času 
S1.C2, S2.C1 

3 Pridobitev statusa kliničnosti na KO za kompleksno obravnavo 
poškodb 

S2.C4 

4 Sprožitev postopka za pridobitev statusa kliničnosti za Center za 
bolezni ožilja 

S2.C4 

5 Dodelava registra tveganj S2.C5, S2.C6, S4.C1 
6 Zagotavljanje celovite kakovosti na strokovni ravni S2.C5, S4.C1 
7 Oblikovanje otroške bolnišnice S1.C1, S2.C1, S2.C6 
8 Večanje števila študentov 6. letnika medicinskih fakultet na 

praktičnem izobraževanju v SB Celje 
S2.C3, S6.C1 

9 Izvajanje vitalnih parametrov po MORSU (nadzor nad izvajanjem) S2.C1 
10 Elektronska evidenca delovnega časa S5.C1, S5.C2, S3.C1, S3.C5, 

S6.C1  
11 Implementacija intraneta v SB Celje S6.C5, S5.C2, S4.C3  
12 Elektronsko arhiviranje - priprava projekta S5.C1, S5.C2 
13 Priprava knjižice za novo zaposlene S6.C1, S6.C4, S6.C5,  
14 Organizacija internega seminarja "Komunikacija na delovnem 

mestu in reševanje konfliktov" 
S6.C4, S6.C5 

15 E-poslovanje - vložišče S5  
16 Implementacija letnih razgovorov S6 
17 Večanje deleža uvedbe   standarda ISO 9001 S4.C1, S4.C2 
18 Izboljšanje procesov dela z učinkovito izrabo digitalne slikovne 

diagnostike ob podpori sistema PACS  
S4.C1, S5.C2 

19 Posodobitev in nadgradnja IKT opreme S5.C1, S5.C2 
20 Večanje deleža elektronsko podprtih procesov na strokovno 

medicinskem in poslovnem področju  
S4.C1, S4.C2, S4.C3, S5.C1, 
S5.C2, S3.C1 

21 Standardizacija administrativnih procesov S4.C1 
22 Izvedba pripravljalnih del za Nadomestno novogradnjo (ureditev 

zaklonišč, ureditev septike, centralna sterilizacija, oprema urologija, 
hladilni postroj in kompresor) 

S7.C1 

23 Pridobitev gradbenega dovoljenja za Nadomestno novogradnjo, ter 
izbira izvajalcev za GOI dela za nadomestno novogradnjo 

S7.C1  

24 Začetek realizacije projekta »Energetska sanacija bolnišnice« 
(trigeneracija, posodobitev kotlovnice, posodobitev toplotnih 
podpostaj, zamenjava šestih dotrajanih poškodovanih klimatskih 
naprav, obnova in posodobitev Oddelka za patomorfologijo in 
citologijo, zamenjava dotrajane kritine) 

S7.C2  

25 Uravnoteženo poslovanje v poslovnem letu 2011 S3.C1 
26 Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti  S3.C2 
27 Priprava vlog na razpise za pridobivanje evropskih sredstev S3.C4 
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Zš Letni cilji 
Povezava s  

strateškimi cilji 
28 Pridobivanje donacijskih sredstev (oprema, izobraževanje, 

robotska kirurgija) 
S3.C4 

29 Večanje deleža prihodkov iz samoplačniških zdravst. storitev S3.C4 
30 Notranje revidiranje in spremljanje napredovanja po delovnem 

načrtu Službe za notranjo revizijo za leto 2011 
S4.C4 

31 Koordinacija aktivnosti v zvezi s pripravo Izjave o oceni NNJF 2011 S4.C4 
32 Usposobitev odgovornih nosilcev medicinskega področja za 

celovito obvladovanje poslovnih tveganj  
S4.C4 

33 Doseganje pogodbenega obsega dela do ZZZS in maksimalno 
možnega  obsega dela po Dogovoru 2011 

S3.C2, S1.C1 

34 Ureditev financiranja robotsko asistiranih radikalnih prostatektomij 
in internistične onkologije 

S3.C4 

35 Obvladovanje bolnišničnih okužb S2.C6.  
36 Obvladovanje neželenih dogodkov S2.C5.,S2.C6.,S4.C1.,S5.C1.  
37 Sodelovanje z domovi starejših občanov v celjski regiji S1.C4.  
38 Celovit pristop h kakovostni in varni zdravstveni obravnavi 

pacientov 
S2.C5., S4.C1., S3.C1.  

39 Izboljšanje delovnih pogojev ZN – zdravstvene nege S6.C4., S3.C3.  
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4.    OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
 
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 
 

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

Zs Letni cilji 2011 Opis realizacije ciljev z upoštevanjem kazalnika  

1 Dokončna vzpostavitev izvajanja 
internistične onkologije 

Cilj ni realiziran zaradi neodobrenega načina financiranja. 
Pripravljeni pa so prostori in usposobljen kader na vseh 
nivojih.  

2 
1. faza oblikovanja regionalnega 
urgentnega centra - združitev s SNMP 
ZD Celje v nočnem času 

Cilj ni realiziran zaradi zavračanja projekta s strani ZD Celje. 

3 Pridobitev statusa kliničnosti na KO za 
kompleksno obravnavo poškodb Cilj ni realiziran zaradi zavrnitve vloge.  

4 
Sprožitev postopka za pridobitev 
statusa kliničnosti za Center za 
bolezni ožilja 

Cilj ni realiziran.                                                 

5 Dodelava registra tveganj 
Cilj je delno realiziran. Realizirana vrednost je 30%  

6 Zagotavljanje celovite kakovosti na 
strokovni ravni 

Cilj je delno realiziran. Uvedeni so nekateri protokoli izvajanja 
postopkov obravnave bolnika. Realizirana vrednost je 30%  

7 Oblikovanje otroške bolnišnice Cilj ni realiziran. Usklajeni so načrti za združeno obravnavo 
otrok v projektu novogradnje. Realizirana vrednost je 30%  

8 
Večanje števila študentov 6. letnika 
medicinskih fakultet na praktičnem 
izobraževanju v SB Celje 

Cilj je v celoti realiziran, saj se v praktično izobraževanje v 
SB Celje redno vključujejo študenti MF Ljubljana in MF 
Maribor.  

9 Izvajanje vitalnih parametrov po 
MEWS-u (nadzor nad izvajanjem) 

Cilj je delno realiziran. Vitalni parametri po MEWS-u se 
spremljajo na Ortopedskem oddelku, aktivnost smo začeli 
uvajati tudi na vseh drugih kirurških oddelkih. Realizirana 
vrednost je 20%.  

10 Elektronska evidenca delovnega časa 

Cilj je realiziran v celoti. Projekt je bil voden skozi celotno leto 
2011. Uspešno smo realizirali vrsto predvidenih aktivnosti in 
sicer: inštalacija strojne in programske opreme, 
implementacija vseh obstoječih urnikov v sistem (preko 250 
urnikov, ki so dodeljeni različnim reg. skupinam), priprava 
nabora registracijskih skupin, dodelitev urnikov posameznim 
registracijskim skupinam, dodelitev registracijske skupine 
posameznemu delavcu, opredelitev primarnih (matični 
oddelek) in sekundarnih delovišč (delovna mesta, kjer se 
zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo), izdelava 
identifikacijsko–registrirnih kartic, namestitev registrirnih 
terminalov in kamer za nadzor vstopa in izstopa delavcev v 
službene oz. poslovne prostore, veliko aktivnosti na področju 
programske opreme, priprava in sprejetje dokumentov za 
uvedbo registracije delovnega časa ter razširitve 
videonadzora, izvedba izobraževanj za planerje in 
obračunovalce (16 skupin, skupaj 246 udeležencev), itd. 

11 Implementacija intraneta v SB Celje 

Cilj je bil delno realiziran. Intranetna stran bolnišnice je 
pripravljena, z vsebinami je napolnjenih 5 predstavitvenih 
strani posameznih področij delovanja bolnišnice. Intranet bo 
s predstavitvijo zaposlenim implementiran v februarju in 
marcu 2012. Realizirana vrednost je 90%.   
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Zs Letni cilji 2011 Opis realizacije ciljev z upoštevanjem kazalnika  

12 Elektronsko arhiviranje - priprava 
projekta 

Cilj je realiziran v celoti. 
- Opredelili smo zakonske podlage, ki so potrebne za 
vzpostavitev elektronskega dokumentiranja in elektronskega 
arhiviranja,  
- naredili smo analizo dejanskega stanja arhivov v SB Celje,  
- obiskali smo podjetja, ki zagotavljajo celovite rešitve 
elektronskega arhiviranja,  
- naredili smo analizo ponudnikov e- arhiviranja,  
- opredelili smo osnovne cilje uvedbe projekta v SB Celje in 
faze za vzpostavitev le tega. 

13 Priprava knjižice za novo zaposlene 
Cilj je delno realiziran. Vsebine za izdajo knjižice so 
pripravljene.  Knjižico je treba še ustrezno oblikovno dodelati 
ter natisniti. Realizirana vrednost je 80%. 

14 
Organizacija internega seminarja 
"Komunikacija na delovnem mestu in 
reševanje konfliktov" 

Cilj je realiziran v celoti. Izvedenih je bilo 6 seminarjev na 
temo "Medosebni odnosi in nasilje na delovnem mestu" (324 
udeležencev) in dve delavnici na temo "Medosebno 
komuniciranje na delovnem mestu in reševanje konfliktov" 
(52 udeležencev). Udeleženci seminarjev in delavnic so bil iz 
vseh poklicnih skupin.  

15 E-poslovanje - vložišče 

Cilj je realiziran v celoti. Dnevno spremljamo vrste oddanih 
pošiljk in stroške poštnine. V začetku Web poslovanja smo 
testno zbirali podatke za posamezne oddelke/službe, sedaj 
pa je aplikacija namenjena tudi spremljanju stroškov po 
stroškovnih mestih. Web aplikacija je sicer v zagonu prinesla 
dodaten strošek, a bo na dolgi rok pripomogla k ergonomskih 
izboljšavam delovnega mesta. Pričakujemo,da bo pripomogla 
tudi k  večji ozaveščenosti zaposlenih o finančni vrednosti 
pošte ter iskanju rešitev za racionalizacijo tudi na tem 
področju. 

16 Implementacija letnih razgovorov 

Cilj je delno realiziran. Izvedeno je izobraževanje vodij, 
pripravljeni so obrazci za letne razgovore in organizacijsko 
navodilo. Zaradi angažiranja vodij v projektu implementacije 
elektronskega planiranja in evidentiranja delovnega časa 
bomo cilj prenesli v leto 2012. Realizirana vrednost je 30%. 
Cilj bo predvidoma realiziran do 31.3.2012. 

17 Večanje deleža uvedbe standarda ISO 
9001 

Cilj je delno realiziran. Sprejetih je 12 dokumentov: 
Reševanje pritožb odjemalcev; Sklepanje pogodb; 
Administrativna obravnava pacienta v ambulanti; 
Administrativna obravnava pacienta v bolnišnici; Postopek 
obdelave kadrovskih sprememb; Obravnava prošnje za 
odobritev šolnine; Obvladovanje notranje revizijske 
dejavnosti; Izvajanje notranje presoje kakovosti; 
Obvladovanje korektivnih ukrepov; Obvladovanje 
preventivnih ukrepov; Politika kakovosti; Sistem vodenja 
kakovosti. Dva dokumenta sta v fazi sprejemanja: Uvajanje 
novih in spremenjenih dokumentov ver 2; Dejavnost preskrbe 
s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje. 

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

Cilj je delno realiziran. Sistem je uveden na nevrologiji. 
Rezultat je prihranek na porabi filmov. Realizirana vrednost je 
10%.  

19 Posodobitev in nadgradnja IKT 
opreme Cilj je delno realiziran.  
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Zs Letni cilji 2011 Opis realizacije ciljev z upoštevanjem kazalnika  

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

Cilj je realiziran v celoti. Elektronsko podprtih je 10 procesov 
in sicer: Prijava okvar, Centralno upravljanje rač. delovnih 
postaj, E-naročanje v skladišča, Elektronsko evidentiranje 
delovnega časa, Podpora delu na EMG, Strukturirani lab. 
izvid, Analize ambulantnih obravnav; Izpisi operacij 2x; 
Analize operacij (K21) 

21 Standardizacija administrativnih 
procesov 

Cilj je realiziran v celoti. Standardizacija je opravljena za  11 
delovnih mest:  

- delo po navodilih za ambulantno delo: 6 x pediatrične 
amb., 1 x revmatološka amb., 3 x urgentne amb. +  

- delo po navodilih za hospit. delo: 1 x travmatološki odd. 

22 

Pridobivanje gradbenega dovoljenja 
za Nadomestno novogradnjo, ter 
izvršiti GOI del za nadomestno 
novogradnjo 

Cilj je realiziran v celoti. 27.12.2011 smo pridobili gradbeno 
dovoljenje. 

23 

Izvedba pripravljalnih del za 
Nadomestno novogradnjo (ureditev 
zaklonišč, ureditev septike, centralna 
sterilizacija, oprema urologija, hladilni 
postroj in kompresor) 

Cilj je delno realiziran. 23. 11. 2011 je bil razpis objavljen na 
portalu javnih naročil. Realizirana vrednost je 10%. 

24 

Energetska sanacija bolnišnice 
(trigeneracija, posodobitev kotlovnice, 
posodobitev toplotnih podpostaj, 
zamenjava šestih dotrajanih in 
poškodovanih klimatskih naprav, 
obnova in posodobitev Oddelka za 
patologijo in citologijo, zamenjava 
dotrajane kritine) 

Cilj je delno realiziran. Za projekt Trigeneracija je bila vložena 
revizija. Realizirana vrednost je 50% 

25 Uravnoteženo poslovanje v 
poslovnem letu 2011 

Cilj je delno realiziran. V letu 2011 namreč izkazujemo 
presežek odhodkov nad prihodki v višini 297.684 EUR. 
Realizirana vrednost je 99,7%. 

26 Zagotavljanje kratkoročne in 
dolgoročne plačilne sposobnosti  

Cilj je realiziran v celoti. Splošna bolnišnica Celje je v letu 
2011 svoje obveznosti poravnavala v valutnem roku in ni 
imela težav z likvidnostjo. 

27 Priprava kvalitetnih vlog na razpise za 
pridobivanje evropskih sredstev 

Cilj je delno realiziran.  
V letu 2011 smo uspešno oddali 5 vlog na različne razpise.  
 
Rezultati nekaterih razpisov še niso znani.  
-Ministrstvo za zdravje (sofinanciranje pilotnih projektov novih 
zdravstvenih tehnologij 2011-2012 v predlagani višini 
sofinanciranja 104.771,78 EUR – smo v ožjem izboru, 
končne odločitve o izbori in višini financiranja še ni).   
-ZZZS (sofinanciranje projekta Čili za delo v predlagani višini 
2.500 EUR – v letu 2011 nakazano 1.750,00 EUR). 
- Agencija za raziskovalno dejavnost RS (sofinanciranje tuje 
znanstvene literature – višina sofinanciranja 32.887,58 EUR). 
- Regionalna razvojna agencija Celje (sofinanciranje štipendij 
v višini 8.686,76 EUR). 
- Bruselj – prijava projekta DITAC v predlagani višini 
sofinanciranja 161.551 EUR. 
- Sofinanciranje projekta energetska sanacija, ki je bil 
prijavljen v letu 2010 je v teku. 
Realizirana vrednost je 71,5%  
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Zs Letni cilji 2011 Opis realizacije ciljev z upoštevanjem kazalnika  

28 
Pridobivanje donacijskih sredstev 
(oprema, izobraževanje, robotska 
kirurgija) 

Cilj je bil realiziran v celoti. 
-Donacije osnovnih sredstev oz. denarnih sredstev za nakup 
osnovnih sredstev: 155.536 EUR 
-Donacije za namene pokrivanja stroškov strokovnega 
izpopolnjevanja in izobraževanja so bile pridobljene v višini 
270.087 EUR del le-teh (54.230 EUR) je bil preko časovnih 
razmejitev prerazporejen za kritje stroškov izpopolnjevanja in 
izobraževanja v letu 2012 
- Donacije za namene pokrivanja stroškov robotske kirurgije 
so bile pridobljene v višini 72.927 EUR.  
- Donacije za druge namene (predvsem za strokovno 
literaturo in šolnine) so bile zbrane v višini 33.113 EUR del le-
teh (350 EUR) je bil razmejen preko časovnih razmejitev. 

29 Večanje prihodka iz samoplačniških 
zdravstvenih storitev 

Cilj je bil realiziran v celoti.  
Predvideno povečanje prihodka iz samoplačništva smo 
dosegli. Glavnino v letu 2011 predstavlja trženje robotske 
kirurgije v tujini (10 samoplačnikov v skupni vrednosti 91.050 
EUR).  

30 

Notranje revidiranje in spremljanje 
napredovanja po delovnem načrtu 
Službe za notranjo revizijo za leto 
2011 

Cilje je bil realiziran v celoti.  
Opomba: Namesto ene načrtovane redne notranje revizije je 
bila izvedena izredna revizija. Načrtovana redna notranja 
revizija pa bo izvedena v letu 2012. KAZALNIK: 7 
načrtovanih/ 7 realiziranih = 1 

31 Koordinacija aktivnosti v zvezi s 
pripravo Izjave o oceni NNJF 2011 

Cilj je bil realiziran v celoti.  
Obrazec Izjava o oceni NNJF je bil izdelan v predpisanem 
roku. 

32 
Usposobiti odgovorne nosilce 
medicinskega področja za celovito 
obvladovanje poslovnih tveganj  

Cilj je bil realiziran v celoti.  
Izvedene so bile tri delavnice, v okviru katerih je potekalo 
izobraževanje za izdelavo registra obvladovanja poslovnih 
tveganj za predstojnike in glavne sestre ter odgovorne 
tehnike oddelkov in služb. KAZALNIK: 3 načrtovane 
delavnice/ 3 izvedene delavnice = 1. 

33 
Doseganje pogodbenega obsega dela 
do ZZZS in maksimalno možnega  
obsega dela po Dogovoru 2011 

Cilj ni bil realiziran v celoti.  
Doseganje pogodbenega obsega dela do ZZZS je vključeno 
v poglavje 4.   

34 

Ureditev financiranja programa 
robotsko asistiranih radikalnih 
prostatektomij in internistične 
onkologije  

Cilj ni realiziran.  

35 Obvladovanje bolnišničnih okužb 

Cilj je realiziran v celoti.                                                          
Število neskladnih presoj kontaktnih izolacij se je zmanjšalo 
za 28 % (planirano 10 %). Izvedenih je bilo 60 presoj.                                                                                 
Ciljno zmanjšanje stroška zaradi napačnega odvzema 
nadzornih kužnin je bilo 15 %, realizirano zmanjšanje 
stroškov pa je bilo 40 %.       
Učnih delavnic se je udeležilo 722 slušateljev. 

36 Obvladovanje neželenih dogodkov 

Cilj je delno realiziran.                                                               
Izobraževanje o preprečevanju padcev pacientov ni bilo 
izvedeno.                                                                  
Število padcev pacientov se je zmanjšalo iz 140 v letu 2010 
na 118 v letu 2011. Incidenca bo sporočena naknadno.                                                    
Število vbodov se je iz 30 zmanjšalo na 22.  
Izvedeni sta bili dve izobraževanji na temo Preprečevanje in 
oskrba razjed zaradi pritiska (102 udeleženca). 

37 Sodelovanje z domovi starejših 
občanov v celjski regiji 

Cilj je bil realiziran v celoti.                                                         
Izveden je bil en sestanek. 
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Zs Letni cilji 2011 Opis realizacije ciljev z upoštevanjem kazalnika  

38 Celovit pristop h kakovostni in varni 
zdravstveni obravnavi pacientov 

Cilj je bil realiziran v celoti.                                                           
Izvedena je bila anketa o zadovoljstvu bolnikov med 28.3. in 
22.4.2011. Izvedeni so bili tudi korektivni ukrepi.                                                          
Sprejetih je bilo 7 negovalnih standardov - 4 novi, 3 
posodobljeni.                                                                     
Izvedenih je bilo 55 presoj odvzema kapilarne krvi, 71 
aplikacije i.v. terapije in 73 odvzema krvi iz vene.                      
Za zaposlene v COB-u je bilo izvedeno izobraževanje o 
ravnanju z biološkim materialom za citološke preiskave. 

39 Izboljšanje delovnih pogojev ZN 

Cilj je delno realiziran.                                                                  
Zaradi revizije javnega naročila še ni prišlo do nakupa novih 
bolniških postelj.                      
Izobraževanje zaposlenih v zdravstveni negi o pravilni tehniki 
dvigovanja bremen je bilo organizirano v okviru projekta "Čili 
za delo". 
Realizirana vrednost je 50%. Cilj bo v celoti realiziran do 
maja 2012. 

 

 
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 
 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 
 
Dogovor 2011 je bil sprejet konec leta 2010, v veljavo je stopil s 1.1.2011. Pogodbena določila v 
Dogovoru 2011 se glede na preteklo leto niso spreminjala, saj Dogovor 2011 praktično 
predstavlja Dogovor 2010 z vsemi pripadajočimi aneksi. Glede na to je tudi pogodbena 
obveznost ZZZS-ja do SB Celje v začetku leta 2011 ostala v okvirih iz preteklega leta.  
Dogovorjeno je bilo, da se za pogodbeno leto 2011 ne sklepajo nove Pogodbe ZZZS 2011, 
ampak aneksi k že obstoječim pogodbam. V začetku leta 2011 so se tako pričele aktivnosti za 
sklenitev Aneksa št. 3 k Pogodbi ZZZS 2010 z veljavnostjo od 1.1.2011 dalje.  
 
Glavna sprememba v samem pogodbenem odnosu SB Celje do ZZZS s 1.1.2011 je bil prenos 
programov po pogodbi iz nacionalnega razpisa v redni program oz. v redno pogodbo.  SB Celje 
je v okviru obstoječih pogodbenih sredstev s 1.1.2011  prestrukturirala naslednje programe 
specialistično ambulantne dejavnosti: UZ, RTG, maksilofacialna kirurgija, ginekologija, 
internistika, internistična urgenca, nevrologija, dermatologija, MR in CT dejavnosti. V okviru 
prospektivnih primerov je bilo izvedeno prestrukturiranje programov na področju operacij 
endoprotez kolka in kolena; povečal se je program endoprotez kolena na račun zmanjšanja 
programa endoprotez kolka.  
 
Glede na sprejeti Aneks št. 2 k Dogovoru 2011, ki je uveljavil nove standarde za nekatere 
storitve, je tudi SB Celje v začetku meseca julija 2011 z ZZZS sklenila nov Aneks št. 4 k 
Pogodbi 2010. Ta aneks ni vplival na spremembo skupne  pogodbene vrednosti do ZZZS, 
prinesel je le spremembe v  strukturi programov. S 1.7.2011 so se uveljavili novi standardi in  
nove cene za programe proktoskopij in ligatur, kar je vplivalo na spremembe programov na 
specialistično ambulantni dejavnosti kirurgije.  Z veljavnostjo od 1.9.2011 dalje pa je SB Celje 
prenesla na nove standarde 524 primerov akutne obravnave ter 712 primerov specialistične 
ambulantne dejavnosti. Gre za programe operacij karpalnega kanala, histeroskopske operacije, 
medikamentozni splav, operacije kil in  laserske operacije žil. 
 
Kljub nespremenjeni pogodbeni obveznosti ZZZS-ja do SB Celje pa so se z mesecem junijem 
2011 zaradi likvidnostne situacije na  ZZZS pričela zmanjševati tekoča mesečna finančna 
nakazila s strani ZZZS. Gre za zmanjševanje sredstev akutne obravnave za 3 % vsem 
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izvajalcem bolnišnične dejavnosti,  mesečno zmanjšanje za SB Celje je znašalo za cca 120.000 
EUR. 
 
Delno je to zmanjšanje naknadno pogodbeno upravičil Aneks št. 3 k Dogovoru 2011, sprejet 
konec novembra 2011. Z določilom znižanja pogodbenih sredstev za dodatke iz naslova 
dežurstva v višini 160.000 EUR letno je z veljavnostjo »za nazaj«, od 1.4.2011 dalje, posegel v 
poslovanje bolnišnice v letu 2011 v višini 117.000 EUR. Dodatno pa se z imenovanim Aneksom 
3 sredstva za dežurno službo od 1.1.2012 dalje znižajo v višini 470.000 EUR (skupaj se tako 
zmanjšujejo sredstva za dežurno službo v letu 2012 v višini 630.000 EUR letno). Zmanjšanje 
sredstev za dežurstva v letni višini 470.000 EUR se uveljavlja preko znižanja povprečne uteži 
za določene SPP, ki po navedbi aneksa vključujejo primere, katerih obravnava traja manj kot en 
dan.   
 
Aneks 3 k Dogovoru 2011 je prinesel tudi zmanjšanje cen dializne dejavnosti od 1.11.2011 dalje 
v letni višini 288.000 EUR (48.000 EUR v letu 2011). V vrednosti 27.000 EUR letno se od 
1.11.2011 dalje zmanjšujejo tudi sredstva za adm. tehn. kader za ambulantno dejavnost.   
 
Zmanjšanje iz navedenih naslovov (dežurstvo, dializna dejavnost, administrativno tehnični 
kader) se v letu 2011 odrazi v višini cca 170.000 EUR. To je sicer bistveno manj kot pa je 
znašalo tekoče zmanjševanje avansov ZZZS, zato SB Celje tudi s končnim obračunom 2011 
pridobiva nazaj pogodbeno neupravičeno  zmanjšana tekoča  likvidnostna sredstva v drugi 
polovici leta 2011.  
 
Konec leta 2011 se je pričelo napovedovati tudi zmanjšanje plačila programa neakutne 
obravnave za 30 % vsem tistim izvajalcem, ki po merilih Ministrstva za zdravje ne zagotavljajo 
organizacijsko ločenega oddelka. To pomeni zmanjšanje skupne pogodbene vrednosti ZZZS za 
program neakutne obravnave  v letni višini 370.000 EUR.  
 
V okviru predloga Aneksa 5 k Pogodbi 2010 s strani ZZZS iz sredine meseca decembra 2011  
je zajeto tudi usklajeno in z ZZZS dogovorjeno prestrukturiranje programov od 1.10.2011 dalje. 
Sprejeta in v Aneks 5 k Pog. 2010 vključena   prestrukturiranja se nanašajo na programe 
specialistično ambulantne dejavnosti maksilofacialne kirurgije, RTG dejavnosti, internistike, 
kirurgije in ginekologije. V manjšem delu se usklajena prestrukturiranja nanašajo še na 
prospektivni program operacij kil, stresne inkontinece in program koronarografij.  
 
Glede na to, da so bila predlagana prestrukturiranja s strani ZZZS na področju urgentne 
dejavnosti (internistična in kirurška urgenca), kjer ugotavljamo največje odstopanje od 
pogodbenih obsegov programov,  zavrnjena, je SB Celje to tudi vključila  v arbitražni postopek 
na predlagani Aneks 5 k Pogodbi 2010. V arbitražni postopek je vključeno tudi zmanjšano 
plačilo programa neakutne obravnave ter še nekatere druge postavke, za katere SB Celje meni, 
da jih je možno z ZZZS uskladiti in dogovoriti v okviru obstoječih  pogodbenih sredstev ZZZS za 
SB Celje. Sprejete arbitražne zahteve s strani SB Celje bi zmanjšale neplačano realizacijo 
programov ZZZS v letu 2011. 
 
Neplačana realizacija programov ZZZS za leto 2011 je razvidna iz prejetega  obračuna ZZZS za 
obdobje 7-12 2011. Ta obračun za SB Celje zaradi odprtih arbitražnih zahtevkov ter načina 
obračuna nekaterih programov ne predstavlja končne obveznosti do ZZZS, kar je SB Celje  
ZZZS obvestila.  SB Celje pričakuje, da bo v skladu z Dogovorom sporne terjatve oz. zahteve 
do ZZZS reševala naknadno.  
 
V letu 2011 ni potekalo izvajanje programov po posebni pogodbi o izvajanju nacionalnih 
razpisov, saj je bil razpis objavljen v zadnji tretjini leta 2011, velja pa za leto 2012. Glede na 
dogovorjena določila se SB Celje od 1.1.2012 zmanjšuje redni obseg pogodbe v nacionalni 
razpis vključenih programov za 30 %. SB Celje se je prijavila na vse razpisane programe 
(operacije hrbtenice, rame, artroskopije, odstranitve osteosintetskega materiala, operacije 
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stresne inkontinece). SB Celje je v okviru razpisa pridobila prijavljene programe artroskopij, 
odstranitev osteostintetskega materiala in stresne inkontinence v celotni pogodbeno odšteti 
višini programov, delno je pridobila program operacij hrbtenic, v celoti pa je bil izgubljen 30 % 
program operacij ram. Za program operacij hrbtenic in operacij ram je SB Celje sprožila 
arbitražni postopek. Kljub izgubljenim programom pa je bila skupna vrednost pridobljenih 
programov na nacionalnih razpisov iz leta 2011 nekoliko večja od odštete pogodbene vrednosti 
teh programov. SB Celje je v okviru zadnjega razpisa nacionalnih programov namreč pridobila 
nazaj izgubljene programe iz nacionalnega razpisa v letu 2010 (artroskopije, odstranitve 
osteosintetskega materiala).    
 
Na področju pogodbenega odnosa z ZZZS je bilo leto 2011 v znamenju poostrenih in povečanih 
administrativno tehničnih in finančnih nadzorov s strani ZZZS. Skupaj je bilo v letu 2011 v SB 
Celje s strani ZZZS opravljenih 39 nadzorov.  SB Celje je določena sporna področja iz nadzorov 
reševala sporazumno z ZZZS (medicinsko tehnični pripomočki) in ZZZS-ju je bilo povrnjene 
škode v višini 1.746,14 EUR.  ZZZS-ju je bilo za v nadzorih ugotovljene nepravilnosti iz 
obračuna storitev izstavljenih dobropisov v višini 304.058,54 EUR (od tega 223.902,87 EUR na 
akutni obravnavi, 63.775,67 EUR na neakutni obravnavi, ostalo na ambulantah). Iz nadzorov je 
s strani ZZZS v obdobju iz leta 2010 in 2011 odprtih še za 44.100 EUR kazni, ki jih terja ZZZS, 
SB Celje pa jih zavrača. SB Celje tudi zavrača enostransko zmanjšanje pogodbenih sredstev s 
strani ZZZS v višini 30.000 EUR iz naslova robotska kirurgije.  
 
Ključni element Pogodbe z ZZZS so tudi čakalne dobe in ordinacijski časi. SB Celje je imela na 
vseh področjih, razen na področju revmatologije in ortopedskih operacij, sklenjeno Pogodbo z 
ZZZS v okviru 6 mesecev. SB Celje je redno mesečno spremljala realizacijo vseh čakalnih dob 
in pripravljala obvezna poročila s tega področja. 
 
Na področju ordinacijskih časov so ob sklepanju Pogodbe ZZZS potekala večkratna 
dogovorjanja in usklajevanja z ZZZS. Na področjih, kjer se pojavljajo čakalne dobe, se je 
povečalo tedensko zagotavljanje števila ur (UZ, revmatologija, magnetna resonanca…) in s tem 
tudi dostopnost do teh storitev.   
 

Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2010 in Pogodbe 2011 (vključno z Aneksom 
1, 2 in 3 k SD 2011) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo 

Pogodba 2010  
(tekoče cene 2010) 

Pogodba 2011  
(tekoče cene 2011) 

Plačana 
realizacija 2011 DEJAVNOST 

 
EUR % EUR % EUR 

Indeks 
11/10 

Akutna boln. obravnava 55.629.818 69,31 55.780.345 69,30 56.089.459 100,27 
Ostale boln. dejavnosti              
Neakutna boln. obravnava 1.258.212 1,57 963.804 1,20 814.373 76,60 
Doječe matere 58.779 0,07 51.601 0,06 51.027 87,79 
Spremljevalci 1.762 0,00 1.939 0,00 1.939 110,02 
Sobivanje starša ob 
hospitaliziranem otroku 259.163 0,32 261.297 0,32 255.258 100,82 
Osnovna zdravstvena dej. 652.043 0,81 698.783 0,87 698.783 107,17 
Zobozdravstvena dejavnost             
Reševalni prevozi             
Lekarniške storitve             
Spec. amb. dejavnost 17.440.481 21,73 17.491.008 21,73 17.244.846 100,29 
Funkcionalna diagnostika             
Dialize 4.956.904 6,18 5.035.748 6,26 4.951.849 101,59 
Drugo     210.740 0,26 227.508   
SKUPAJ 80.257.162 100,00 80.495.263 100,00 80.335.852 100,30 
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4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2011 do ZZZS in ostalih 
plačnikov  
 
Tabelaričen prikaz realiziranega fizičnega obsega dela v letu 2011 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.   
 
V Finančnem načrtu 2011 je bil planirani obseg zastavljen na takrat znanih pogodbenih 
izhodiščih ZZZS, med letom so se s spremembami Dogovora 2011 spreminjali pogodbeni 
elementi ZZZS in s tem tudi planiran program. Glede na dejansko stanje planiranega programa 
ZZZS v letu 2011, ki pogojuje višino pridobljenega prihodka s strani ZZZS v letu 2011, 
prikazujemo planirani obseg dela v tem poročilu na osnovi končnih obračunskih podatkov ZZZS.  
 
Akutna bolnišnična obravnava 
 
V prikazani planirani in realizirani  obseg dela akutne bolnišnične obravnave iz Tabele 4 
vključujemo obseg dela po redni pogodbi ZZZS in obseg iz možnosti plačila do 20% preseganja 
določenih programov.  
 
Zaradi sprememb na osnovi aneksov k pogodbi ZZZS v teku pogodbenega leta 2011 se 
prikazani planirani obseg v tem poročilu razlikuje od zastavljenega v Finančnem načrtu 2011. 
Razlika izhaja iz prenosa programa akutne obravnave na nove standarde oz. cene ter 
prestrukturiranj programov med letom.  
 
Razvidno je, da je SB Celje v letu 2011 realizirala večji obseg dela kot v letu 2010, tako število 
primerov kakor tudi število uteži. Pri tem je potrebno upoštevati, da v letu 2010 še ni bilo 
prenosov programov na nove standarde (kile, žile), ampak je le-to v celoti vključeno še v akutno 
obravnavo. Tako  je v primerjavi z letom 2010 razlika v realiziranem obsegu 2011 še večja 
kakor je razvidno iz Tabele 4. V letu 2011 je bilo preseženo tako načrtovano število bolnikov 
kakor tudi število uteži. Glede na leto 2010 je bila v letu 2011 realizirana višja povprečna utež, 
še vedno pa le-ta ne dosega planirane. Vzrok za doseganje višje povprečne uteži v letu 2011 v 
primerjavi z letom 2010 je tudi v izločitvi nekaterih cenejših primerov iz akutne obravnave in 
prenos le-teh na druge načine obračuna.  
 

Tabela 4 : Realizacija obsega dela akutne obravnave do ZZZS v letu 2011   

AKUTNA 
OBRAVNAVA Realizacija Plan* Realizacija Indeks Indeks 
  1-12 2010 1-12 2011 1-12 2011 R11/R10  R11/P11 

Priznano  
  

Nepriznano 
  

Število SPP primerov 35.546 34.652 36.074 101,47 104,09 35.850 224 

Število uteži 47.190 46.430 48.122 101,98 103,64 47.817 305 

Povprečna utež 1,328 1,340 1,334 100,50 99,58 1,334   
*plan iz končnega obračuna 2011       
 
Na osnovi posredovanega končnega obračuna 2011 je SB Celje pridobila od skupnega števila 
realiziranih uteži v višini 48.122 uteži priznanih oz. plačanih 47.817 uteži. V tem priznanem 
obsegu je na osnovi določila Aneksa 2 k Dogovoru 2011 vključeno tudi plačano preseženo 
število operacij rakavih bolnikov. Kljub temu pa je ostalo neplačanih 305 realiziranih uteži, kar 
predstavlja vrednost v višini 365.015 EUR.   
 
Iz podatkov realiziranega obsega dela po posameznih dejavnosti (Tabela 5) ugotavljamo, da so 
v letu 2011 večja odstopanja v številu primerov (-3%/+3%) v primerjavi s finančnim načrtom  
razvidna na naslednjih dejavnostih: kirurgija, internistika, infektologija, ORL in okulistika.  
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Odstopanja izhajajo iz realnih potreb prebivalstva (zniževanje čakalnih dob) in patologije. SB 
Celje je nekatere programe, ki so bili v letu 2011 znižani iz nacionalnih razpisov, kljub temu 
izvajala na nivoju pred znižanjem, v nasprotnem primeru bi to povzročalo povečevanje čakalnih 
dob.  
 

Tabela 5: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s 
prospektivnimi primeri (vpiše se dejavnosti iz ABO, če ni navedeno)  

Dejavnosti Plan  2011 Realizacija 2011 Indeks R11/P11 Struktura 2011 
  št. primerov št. uteži št. primerov št. uteži št. primerov št. uteži primeri uteži 

kirurgija 9.715 15.575,95 10.107 16.183,31 104,03 103,90 28,02 33,63 

ortopedija 1.380 3.659,03 1.354 3.597,09 98,12 98,31 3,75 7,47 

internisitka 8.000 13.393,84 8.738 14.233,28 109,23 106,27 24,22 29,58 

infektologija 1.773 1.620,70 1.952 1.857,34 110,10 114,60 5,41 3,86 

nevrologija 1.221 2.936,85 1.254 2.786,79 102,70 94,89 3,48 5,79 

ginekologija 6.684 5.079,72 6.570 5.184,87 98,29 102,07 18,21 10,77 

pediatrija 3.176 2.020,52 3.125 2.031,52 98,39 100,54 8,66 4,22 

ORL 1.731 1.461,62 1.921 1.566,25 110,98 107,16 5,33 3,25 

okulistika 346 212,98 364 225,40 105,20 105,83 1,01 0,47 

maksil. Krg. 143 85,15 133 77,67 93,01 91,22 0,37 0,16 

dermatologija 483 383,64 556 378,77 115,11 98,73 1,54 0,79 

SKUPAJ 34.652  46.430,00 36.074  48.122,29 104,10 103,64 100,00 100,00 
 
Sestavni del obsega akutne obravnave je program prospektivnih primerov, ki predstavlja cca 
eno tretjino vseh programov akutne obravnave. V tabeli 6 prikazujemo plan prospektivnih 
primerov, ki je bil upoštevan pri končnem obračunu 2011. V plan vključujemo tudi možnost 20% 
preseganja glede na Dogovor 2011 na naslednjih dejavnostih: operacije nosu in grla, operacije 
na ožilju, koronarografije, operacije kil, žolčnih kamnov, endoproteze kolka, kolena, operacij 
ram, operacije hrbtenice. Glede na Dogovor 2011 je možno plačilo celotne realizacije pri 
posegih PTCA in porodih.   
 
Ob upoštevanju navedenih planiranih parametrov in realizacije iz Tabele 4 ugotovimo, da je SB 
Celje v celoti izkoristila možnost plačila do 20% preseganja programov na naslednjih postavkah: 
operacije nosu in grla, operacije krčnih žil, operacije kile, endoproteza kolka. Na programu 
operacij arterij in ven smo realizirali program in pridobili dodatno plačilo za 15,37% preseganje 
rednega programa, na programu koronarografij je 16,17% preseganja, na operacij žolčnih 
kamnov za 4,33%, endoprotezah kolena za 4,09% nad rednim programom, na programu 
operacij ram za 10,9%, na programu operacij hrbtenic pa za 17,2% nad rednim programom. Pri 
tem pa je potrebno upoštevati, da so bili nekateri programi (koronarografije, operacije kolen) 
med pogodbenim letom 2011 povečani s prestrukturiranjem, kar je vplivalo, da ni bilo  v celoti 
možno doseči še 20% povečanega plana.  
 
Iz tabele 6 je razvidno največje odstopanje od plana na programu operacij karpalnega kanala in 
hiperplazij prostate. Vzrok za preseganje  plana karpalnega kanala je nekoliko višja realizacija 
iz začetka leta 2011 ter nato v prenosu plana na nove standarde s 1.9.2011. Program 
hiperplazij prostate presega plan zaradi povečanega števila operacij robotskih radikalnih 
prostatektomij. Večja odstopanja oz. preseganje planiranih vrednosti so razvidna še na 
programih operacij krčnih žil, artroskopij in odstranitev osteosintetskega materiala. Vzrok je v 30 
% zmanjšanju  teh programov v okviru nacionalnega razpisa v letu 2010. Z nacionalnim 
razpisom konec leta  2011, ki velja za leto 2012, je SB Celje v celoti pridobila nazaj zmanjšani 
program artroskopij in odstranitev osteostintetskega materiala. Program krčnih žil v letu 2011 ni 
bil predmet razpisa, kljub povečani realizaciji v letu 2011 pa le-ta še vedno ne pokriva potreb po 
teh posegih, kar povzroča čakalne vrste. 
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Program, ki v letu 2011 ne dosega planirane vrednosti rednega programa, je praktično samo 
program angiografij (pri drugih programih je potrebno upoštevati, da je redni pogodbeni plan 
povečan za 20 %). Vzrok za trend upada programa angiografij so  spremenjene metode dela 
(delni prenos programa angiografij na CT diagnostiko). V primerjavi s preteklim letom je v letu 
2011 razvidno največje zmanjšanje na programu operacij ženske stresne inkontinence, za kar 
je vzrok v zmanjšanem povpraševanju po tem programu.  
 
Razvidno je, da skupna višina realizacije celotnega prospektivnega programa presega planirano 
za 6,96%; glede na obračunska merila se presežena realizacija prelije v program ostale akutne 
obravnave. 
 

Tabela 6: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2011  

Naziv programa 
  

Realizacija
2010 

Plan 
2011 

Realizacija
2011 

Indeks 
R11/R10 

Indeks 
R11/P11 

Operacija sive mrene 869 772 796 91,60 103,11 

Operacije nosu in grla 2.244 1.996 2.129 94,88 106,66 

PTCA 317 332 384 121,14 115,66 

Operacije na ožilju-arterije in vene (vklj.PTA) 401 432 412 102,74 95,37 

Operacije na ožilju - krčne žile 219 198 278 126,94 140,40 

Koronarografija 709 835 803 113,26 96,17 

Angiografija 512 564 500 97,66 88,65 

Operacije kile 609 550 572 93,92 104,00 

Operacija žolčnih kamnov 489 485 409 83,64 84,33 

Endoproteza kolka 359 342 362 100,84 105,85 

Endoproteza kolena 203 264 222 109,36 84,09 

Ortopedske operacije rame 94 143 130 138,30 90,91 

Artroskopija 250 212 297 118,80 140,09 

Operacija hrbtenice 188 216 210 111,70 97,22 

Operacija karpalnega kanala 88 51 164 186,36 321,57 

Benigne hiperplazije prostate-bhp 135 110 225 166,67 204,55 

Odstranitev osteosintetskega materiala 403 295 464 115,14 157,29 

Lažji pos. žen. rep.sistema 1.395 1.061 1.347 96,56 126,96 

Operacija ženske  stresne inkontinence 90 50 54 60,00 108,00 

Porod 2.167 2.116 2.075 95,75 98,06 

Splav 708 678 683 96,47 100,74 

SKUPAJ 12.449 11.702 12.516 100,54 106,96 
 
SB Celje je v skladu z Aneksi k Dogovoru 2011 s 1.9.2011 oz. s 1.7.2011 prenesla nekatere 
dejavnosti na nove standarde, ki so razvidni iz Tabele 7. Razvidno je , da so bili programi 
realizirani v celoti, preseženi pa na dejavnostih  proktoskopij in ligatur ter karpalnih kanalov. V 
skladu z obračunskimi merili je bil program proktoskopij in ligatur plačan v letu 2011 v celotni 
doseženi realizaciji, presežen program karpalnih kanalov (51 posegov) s strani ZZZS pa ni bil 
plačan (gre za vrednost 15.016 EUR).  
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Tabela 7: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost 

Naziv programa Plan 
2011 

Realizacija 
2011 

Indeks 
R11/P 11 

Priprava in aplikacija zdravil 22 22 100,00 

Medikamentozni splav 22 22 100,00 

Histeroskopska operacija 30 30 100,00 

Operacija na venah z lasersko tehnologijo 55 55 100,00 

Operacija kile 33 33 100,00 

Operacija karpalnega kanala 250 301 120,40 

Proktoskopija + rektoskopija 847 1.295 152,89 

Sklerozacija + ligatura 700 768 109,71 

SKUPAJ 1.959 2.526 128,94 

 

Neakutna bolnišnična obravnava  
 
Skladno z Dogovorom 2011 se plačilo programa neakutne obravnave s 1.4.2011 znižuje za 
30% v primeru, da izvajalec ne zagotovi izvajanja te dejavnosti na organizacijsko ločenem 
oddelku.  
 
V  SB Celje je od meseca aprila 2011 naprej program neakutne obravnave izvajan v okviru 
organizacijsko ločenega oddelka z več medicinsko strokovnimi podenotami. Z novo organizacijo 
je SB Celje predvidevala plačilo neakutne obravnave po neznižani ceni, tudi pogodbena 
vrednost neakutne obravnave z ZZZS je bila s 1.4.2011 dogovorjena po neznižani ceni.   
 

Tabela 8: Realizacija obsega neakutne obravnave v letu 2011 

Neakutna obravnava Realizacija Plan Realizacija Indeks Indeks 
  2010 2011 2011 R11/R10  R10/P10 

Neakutna obravnava ( št. oskrbnih dni) 13.479 11.510 9.529 70,70 82,79 
 
Celotna planirana pogodbena vrednost programa neakutne obravnave v letu 2011 je v višini 
1.242.984 EUR (celotna vrednost OZZ in PZZ po neznižani ceni). Dejansko priznan prihodek 
neakutne obravnave s strani ZZZS v letu 2011 pa je  v višini 814.373 EUR (vrednost OZZ in 
PZZ storitev). Izpad prihodka nastaja iz dveh razlogov:  

- nedoseganje programa v višini 213.347 EUR (indeks realizacije je v višini 82,79 
planiranega), 

- zmanjšanje cene za 30 %, kar predstavlja 215.264 EUR (od tega zneska je sicer SB 
Celje za obdobje 1 – 11 2011 pridobila plačilo v deležu prostovoljnega zavarovanja).  

 
SB Celje je s strani  ZZZS-ja konec januarja 2012 prejela obvestilo o popravku obračuna 
storitev za obdobje 4-6 2011, kjer se znižuje vrednost že plačanih storitev za to obdobje v  
deležu OZZ za 78.708 EUR. Plačilo realiziranega obsega neakutne obravnave v obračunu 7-12 
2011 pa je bilo znižano za 107.233 EUR (delež OZZ storitev). SB Celje se z znižanjem cene 
neakutne obravnave od 1.4.2011 dalje ne strinja. Do ZZZS-ja ima zato odprte dvomljive terjatve 
iz naslova neakutne obravnave v višini 185.941 EUR, za kar je v letu 2011 že oblikovan 
popravek terjatev v breme prevrednotovalnih prihodkov. 
 
SB Celje pa je v okviru arbitražnega postopka za Aneks 5 k Pogodbi 2010 tudi predlagala 
zmanjšanje programa neakutne obravnave s prestrukturiranjem.    
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Spremljanje (doječe matere, sobivanje,spremstva) 
 

Tabela 9: Realizacija obsega dela doječih mater, sobivanja staršev in spremljanj do ZZZS v letu 
2011 

Spremstvo Realizacija Plan Realizacija Indeks Indeks 
  2010 2011 2011 R11/R10  R11/P11 

Doječe matere - št. NOD 1.173 1.410 1.394 118,84 98,87 

Sobivanje starša ob bolnem otroku - št. NOD 8.310 7.140 6.975 83,94 97,69 

Spremljevalci  16 19 42 262,50 221,05 
 
Iz podatkov je razvidno, da programa doječih mater in sobivanj ob bolnem otroku v letu 2011 
nista bila v celoti realizirana, medtem ko je bil program spremljevalcev presežen. Program 
spremstev se plačuje v celoti glede na doseženo realizacijo. 
 
Ležalna doba 
 

Tabela 10: povprečna ležalna doba v SBC (št. dni) 

Leto  2007 2008 2009 2010 2011 indeks 11/10 
Št. dni 4,68 4,94 4,77 4,38 4,00 91,80 
 
Iz spremljanja podatkov o ležalni dobi ugotavljamo, da je v obdobju 2007-2010 ležalna doba v 
SB Celje presegala 4 dni, v letu 2011 pa se je znižala na 4 dni. To pomeni, da je bila v letu 2011 
v obdobju zadnjih petih let v SB Celje najnižja ležalna doba.  
 
 
Ambulantna dejavnost   
 
Spec. amb. dejavnost in osnovna dejavnost 
 
Program specialistične amb. dejavnosti je SB Celje prestrukturirala s 1.1.2011 in s 1.10.2011; 
obe odobreni  prestrukturiranji sta vključeni v izkazani planirani obseg dela v tabelah v  
nadaljevanju. Cilj prestrukturiranja  je bil, da se planirani obseg uskladi z realiziranim in se na ta 
način v celoti pridobi plačilo realiziranih programov. 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 
predstavlja bolnišnici izgubo, zato  pa je v skladu z Dogovorom možno prestrukturiranje 
programov. 
 
SB Celje predlagala ZZZS-ju tudi še nekatera druga prestrukturiranja, ki pa niso bila odobrena 
(internistična in kirurška urgenca, CT, MR). Glede na to so tudi razvidna odstopanja od 
zastavljenih programov dela na teh področjih. V letu 2011 na programu specialistično amb. 
dejavnosti ni bilo vsebinskih sprememb, razen pogodbenih prenosov nekaterih programov na 
nove standarde (proktoskopije, ligature, karpalni kanali). 
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Tabela 11: Realizacija obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2011 

AMBULANTNA Realizacija Plan Realizacija Indeks Indeks 
DEJAVNOST 2010 2011 2011 R11/R10  R11/P11 

1. Spec.amb.dej. s funkc. diagnostiko            

- št. točk 3.728.780 3.879.943 3.885.143 104,19 100,13 

- št. obiskov oz. preiskav 303.461 309.132 313.242 103,22 101,33 

2. Osnovna zdravstvena dejavnost           

- ginekološki dispanzer -št. količnikov 48.925 52.974 56.966 116,44 107,54 

- fizioterapija - št. točk 203.033 216.000 222.113 109,40 102,83 
 
Iz podatkov je razvidno, da je bil skupni planirani program specialistično amb. dejavnosti v 
letu 2011 dosežen v celoti, doseženo je bilo tako število ambulantnih točk kakor tudi število 
obiskov. V primerjavi s preteklim letom je bilo v letu 2011 realiziranih za 4,19% več 
specialistično ambulantnih točk in za 3,22% več obiskov.   
 
V celoti je bil tudi dosežen in presežen program tudi program na področju izvajanja osnovne 
zdravstvene dejavnosti. Na ginekološkem dispanzerju je bilo v letu 2011 v celoti realizirano 
tako število količnikov iz glavarine, kakor tudi število količnikov iz obiskov. Dejavnost 
fizioterapije ima konstanten trend naraščanja, kar je razvidno tudi v letu 2011; ugotavljamo za 
več kot 9% povečanje obsega programa  glede na preteklo leto.  
 
Kakor že omenjeno, podatki iz Tabele 11, ki kažejo na doseganje plana spec. amb. točk v 
celoti, ne zadoščajo za plačilo celotnega realiziranega programa specialistično ambulantne 
dejavnosti, saj je merilo za plačilo doseganje programov na nivoju posameznih specialnosti, kar 
je razvidno iz Tabele 12 v nadaljevanju. Kriterij za plačilo programov je doseganje planiranega 
števila specialistično ambulantnih točk, v primeru, da ta kriterij ni izpolnjen, je možno pridobiti 
celotno plačilo z doseganjem planiranega števila obiskov (pogoj za to je, da je doseženo vsaj 
85,5% planiranega obsega spec. amb. točk). V primeru, da ni z indeksom 100 doseženo niti 
število ambulantnih točk, niti število obiskov, je merilo za plačilo indeks doseganja števila 
ambulantnih točk.  

Tabela 12: Realizacija obsega dela na posameznih specialnostih 

Konto AMBULANTNE TOČKE  AMBULANTNI OBISKI  

ZZZS 
ODDELEK,  
ENOTA 

Realiz. 
10 Plan 11 Realiz11 

Ind 
R11/R10 

Ind 
R10/P10 

Realiz. 
10 

Plan 
11 

Realiz.
11 

Ind R11/ 
R10 

Ind R11/ 
P11 

201 
102 

Internistična  
Nujna pomoč 107.163 102.661 110.635 103,24 107,77 13.063 12.514 13.116 100,41 104,81 

201 
103 

Kirurška nujna 
 pomoč 311.232 292.386 308.029 98,97 105,35 30.265 30.184 30.449 100,61 100,88 

201 
105 Rtg diagnostika 327.108 300.000 298.394 91,22 99,46 86.720 86.435 83.661 96,47 96,79 
201  
104 Uz diagnostika 138.965 152.454 151.042 108,69 99,07 11.398 8.691 12.399 108,78 142,66 
201  
090 Mamografija  35.810 36.192 37.132 103,69 102,60 3.777 3.863 3.908 103,47 101,16 
201  
046 

Fiziatrična  
ambulanta 35.818 31.456 32.300 90,18 102,68 2.887 2.576 2.866 99,27 111,26 

101 
005 

Fizioterapija in 
del.terapija 203.033 216.000 222.113 109,40 102,83 4.380 5.343 4.875 111,30 91,24 

201 
098 Tireologija 192.416 197.200 193.714 100,67 98,23 3.339 3.566 3.554 106,44 99,66 
201  
031 Kirurgija 607.255 604.673 603.652 99,41 99,83 77.469 74.135 79.542 102,68 107,29 
201  
032 Ortopedija 124.189 130.486 141.754 114,14 108,64 12.340 15.291 13.566 109,94 88,72 
201  
033 Otorinolaringologija. 177.243 193.589 189.837 107,11 98,06 21.457 21.071 21.953 102,31 104,19 



Splošna bolnišnica Celje                                                                                                                    Letno poročilo 2011 

 

                           28 

Konto AMBULANTNE TOČKE  AMBULANTNI OBISKI  

ZZZS 
ODDELEK,  
ENOTA 

Realiz. 
10 Plan 11 Realiz11 

Ind 
R11/R10 

Ind 
R10/P10 

Realiz. 
10 

Plan 
11 

Realiz.
11 

Ind R11/ 
R10 

Ind R11/ 
P11 

201  
045 Maksilof. krg 166.292 199.846 184.608 111,01 92,38 8.834 10.616 9.747 110,34 91,81 
201 
034 Okulisitka 219.758 237.329 236.634 107,68 99,71 22.967 26.769 22.460 97,79 83,90 
201  
097 Kardiologija 192.659 224.119 245.369 127,36 109,48 35.192 39.753 38.030 108,06 95,67 
201 
025 Internistika 86.048 100.900 105.271 122,34 104,33 7.104 8.329 8.631 121,49 103,63 
201  
052 

Diabetologija z 
endokrinologijo 121.103 125.701 118.572 97,91 94,33 10.951 8.931 9.831 89,77 110,08 

201  
062 

Spec. amb. za 
 bolezni dojk 0 1.790 1.017  - 56,82 0 350 376 - 107,43 

201 
096 Gastroenterologija 164.792 182.562 194.180 117,83 106,36 1.396 2.137 2.264 162,18 105,94 
201  
028 Nevrologija 264.749 299.000 269.985 101,98 90,30 9.097 8.549 8.687 95,49 101,61 
201  
027 Infektologija 42.445 42.287 41.840 98,57 98,94 6.651 6.644 6.598 99,20 99,31 
201 
035 Dermatovenerologija 121.365 129.681 127.840 105,34 98,58 20.539 18.922 22.073 107,47 116,65 
201  
030 Ginekologija 120.548 117.114 121.460 100,76 103,71 8.485 8.059 8.611 101,48 106,85 
201  
029 Pediatrija 171.822 178.517 171.880 100,03 96,28 11.425 10.735 10.888 95,30 101,43 

 
Na osnovi kriterijev za plačilo spec. amb. dejavnosti lahko ugotovimo, da večina dejavnosti 
dosega merila za plačilo programa v celoti. V 99% in še več je program dosežen na dejavnostih 
okulistike, RTG diagnostike, UZ diagnostike (na programih RTG in UZ je edini kriterij doseganje 
števila ambulantnih točk, število obiskov ni obračunsko merilo) ter praktično tudi na programu 
infektologije (indeks 98,94). Na dejavnosti tireologije je bil program plačan v 98,23% (doseženo 
število obiskov je bilo z indeksom 99,66), do 100% plačila programa je praktično manjkalo samo 
14 obiskov.  
 
Iz preglednice je razvidno, da je bil program maksilofacialne kirurgije plačan v 92,38%. Vzrok za 
izkazani indeks doseganja je v povečevanju programa s prestrukturiranjem v letu 2011. 
Program je bil s 1.1.2011 povečan iz 161.000 točk na 180.411 točk (2,85 nosilca tima), zaradi 
izkazanega preseganja plana v prvi polovici leta pa je bil program še dodatno povečan s 
1.10.2011, tako da je bil končni plan za leto 2011 v višini, ki je razviden iz tabele 12. Po 
predlaganem prestrukturiranju v mesecu oktobru 2011 pa  je na tej dejavnosti prišlo do izpada 
programa zaradi odhoda enega zdravnika specialista iz SB Celje, še dodaten izpad programa 
pa je konec leta povzročila daljša bolniška odsotnosti enega od preostalih dveh zdravnikov. 
Glede na to je SB Celje v arbitražnem postopku na Aneks 5 k Pogodbi 2010 ZZZS-ju 
predlagala, da se program opredeli na nivoju iz povečanja s 1.1.2011 (2,85 nosilca tima), saj 
programa glede na obstoječo kadrovsko situacijo ni možno zagotavljati v večjem obsegu.   
 
Iz Tabele 12 je razvidno, da je bil program maksilofacialne kirurgije v letu 2011 v primerjavi z 
letom 2010 povečan za več kot 10%, kar je v tem primeru pravo merilo za ocenjevanje 
uspešnosti te dejavnosti. Povečanje programa maksilofacialne kirurgije v letu 2011 je vplivalo 
na zmanjšanje čakalne dobe na raven dopustne, t.j. 6 mesecev.  
 
Skupna vrednost navedenih nedoseženih programov spec. amb. dejavnosti v letu 2011 je v 
višini 86.607  EUR. Iz tabele 12 pa so razvidna  tudi preseganja planiranih programov, finančno 
največ na programih urgentne dejavnosti. Skupna vrednost preseženih in po končnem 
obračunu neplačanih programov spec. amb. dejavnosti je v višini 345.241 EUR (vrednost OZZ), 
od tega na urgentni dejavnosti (internistična, kirurška) v višini 172.769 EUR (vrednost OZZ). 
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Plačilo preseženih programov na internistični in kirurški urgenci v letu 2011 je vključeno v 
arbitražni postopek (prestrukturiranje s 1.10.2011 je bilo zavrnjeno). 
 
Dejavnost MR in CT 
 
S 1.9.2010 je bil uveden nov model plačevanja dejavnosti MR in CT, povsem ločen od ostalih 
programov spec. amb. dejavnosti. Osnovni obračunski element je število preiskav in 
dogovorjena struktura programa.  
 
SB Celje je glede na potrebe  prebivalstva s 1.1.2012 prestrukturirala program MR in CT 
dejavnosti. Program MR dejavnosti je bil povečan iz obstoječega dogovorjenega letnega 
obsega v višini 4.494 preiskav na 5.100 preiskav. Program CT dejavnosti pa je bil zmanjšan iz 
obstoječega dogovorjenega v višini 9.568 preiskav na 8.592 preiskav.  
 

Tabela 13: Plan in realizacija  MR in CT preiskav v letu 2010 

DEJAVNOST Realizacija 
2010 

Plan 
2011 

Realizacija 
2011 

Ind 
R11/R10 

Ind  
R11/P11 

MR - št. preiskav  4.512 5.100 4.777 105,87 93,67 

CT - število preiskav  8.416 8.592 8.052 95,67 93,72 
 
Iz tabele 11 je razvidno, da v SB Celje kljub prestrukturiranju programov ni bilo doseženo 
planirano število MR in CT preiskav. Na programu MR je bila skupna vrednost nerealiziranega 
programa v višini 72.362 EUR, na dejavnosti CT pa v višini 72.017 EUR.  
 
Vzrok za nedoseganje celotnega povečanega planiranega obsega na dejavnosti MR je v 
omejenih kadrovskih in opremskih kapacitetah. Dejavnost MR se je v letu 2011 izvajala tudi ob 
sobotah izven rednega delovnega časa, razvidno je povečanje obsega dela za 5,87 % glede na 
preteklo leto, čakalna doba se je znižala na 100 dni. Na CT dejavnosti SB Celje nima čakalnih 
dob, zmanjšana realizacija v letu 2011 je posledica zmanjšane potrebe po teh storitvah.  
 
Dializna dejavnost 
 

Tabela 14: Realizacija obsega dela dializne dejavnosti do ZZZS v letu 2011 

Realizacija Plan Realizacija Indeks Indeks DIALIZNA DEJAVNOST 
2010 2011 2011 R11/R10 R11/P11 

DIALIZA I - kronična 7.433 7.773 5.747 77,32 73,94 

DIALIZA II - akutna 828 1.056 759 91,67 71,88 

DIALIZA III - hemofiltracija… 12.811 13.286 14.963 116,80 112,62 

DIALIZA IV - perit. dializa - dan 1.812 2.120 1.786 98,57 84,25 

SKUPAJ 22.884 24.235 23.255 101,62 95,96 
 
V letu 2011 je bilo skupaj realiziranih za 371 (za 1,62 %) več dializ kot v letu 2010. Planirani 
obseg dializne dejavnosti na osnovi Pogodbe ZZZS, ki vključuje predvideno rast dializne 
dejavnosti, pa ni bil dosežen v celoti.  
 
 
Ocena izvajanja oz. realizacije sanacijskih ukrepov na področju  programa obsega dela 
do ZZZS  
 
Doseganje načrtovanega obsega dela do  ZZZS predstavlja poglavitni sanacijski ukrep na 
področju doseganja prihodkov. Glede na to, da v letu 2010 SB Celje ni uspela v celoti realizirati 
pogodbenega obsega dela do ZZZS in s tem tudi doseči možnega pogodbenega prihodka, je bil 
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v Finančnem načrtu 2011 na osnovi pogodbenega obsega dela načrtovan večji prihodek, s 
sanacijskim programom pa so bili predvideni ukrepi za njegovo realizacijo.  Načrtovano je: 

- na področju akutne obravnave doseči za 400.000 EUR večji prihodek s povečanjem    
programa oz. števila uteži; 

- večji prihodek za 440.000 EUR na ambulantnem delu z doseganjem 100 % programa.   
 
Predvideni ukrepi iz sanacijskega programa: 

- pridobiti ustrezen zdravniški kader in po potrebi skleniti dodatne pogodbe z zunanjimi ali 
notranjimi sodelavci, kjer je prisotno pomanjkanje zdravnikov; 

- zagotoviti prostore, opremo in operativni čas  za izvajanje dejavnosti, kjer iz teh razlogov  
programi niso bili realizirani; 

- sprotno spremljanje ustreznosti evidentiranja opravljenih storitev; 
- izvesti prestrukturiranje programov v primeru nedoseganja oz. preseganja pogodbeno 

dogovorjenih programov.  
 
Iz podatkov v točki 1.1. (Tabela 1) je razvidno, da je na področju akutne obravnave SB Celje v 
celoti dosegla zastavljen cilj iz sanacijskega programa in ga tudi presegla.  Skupno realizirano 
število uteži v obdobju 1 - 12  2011 je bilo za 932 uteži (za 1.119.686 EUR) več kot v 
primerjalnem obdobju v preteklem letu 2010, glede na merila iz končnega obračuna pa je bilo v 
letu 2011  plačanih za 627 uteži (753.265 EUR) več kot v preteklem letu.   
 
Ob sklepanju pogodbe 2011 je bilo v okviru programa akutne obravnave izvedeno tudi 
prestrukturianje programov zaradi zagotavljanja pogodbeno dogovorjenih čakalnih dob (povečal 
se je pogodbeni program endoprotez kolka in kolena in operacij krčnih žil in zmanjšal program 
ostale akutne obravnave). Iz tabele 2 (prospektivni) je razvidno, da je SB Celje na povečanem 
programu operacij endoprotez kolka in operacij žil v celoti realizirala tudi 20% možno 
preseganje teh programov, na programu endoprotez kolen pa ni bilo v celoti realizirano še 20% 
možno preseganja programa.   
 
V okviru sanacijskega programa je bil planirani delež enodnevnih obravnav v višini 15,6% od 
celotnega števila primerov akutne obravnave. Iz podatkov o realizaciji dnevnih obravnav v letu 
2011 ugotavljamo, da je bil načrtovani delež enodnevnih obravnav dosežen. To potrjuje tudi 
podatek o ležalni dobi v letu 2011, ki je nižja kot v letu 2010. 
 

Tabela 15: Realizacija enodnevnih obravnav v letu 2011 in 2011 

Realizirano 2010 Realizacija 2011 
Dejavnosti 
  

število 
primerov 
skupaj 

število 
primerov 

enodnevna 
delež  

enodnevne 

število 
primerov 
skupaj 

število 
primerov 

enodnevna 
delež 

enodnevne 

Kirurgija 9.788 1.349 13,8 10.107 1.297 12,8 

Ortopedija 1.237 31 2,5 1.354 20 1,5 

Internistika 8.113 1.711 21,1 8.738 2.071 23,7 

Infektologija 1.824 74 4,1 1.952 162 8,3 

Nevrologija 1.285 14 1,1 1.254 16 1,3 

Ginekologija 7.008 1.703 24,3 6.570 1.657 25,2 

Pediatrija 3.463 234 6,8 3.125 227 7,3 

ORL 1.821 119 6,5 1.921 92 4,8 

Okulistika 385 34 8,8 364 43 11,8 

Maksil. Krg. 144 13 9,0 133 20 15,0 

Dermatologija 478 42 8,8 556 101 18,2 

SKUPAJ 35.546 5.324 15,0 36.074 5.706 15,8 
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Specialistična ambulantna dejavnost 
 
V letu 2010 je bil na programih specialistično amb. dejavnosti izpad prihodka zaradi 
nerealizacije programov v višini 434.284 EUR. Cilj v letu 2011 je bil, da so programi realizirani v 
celoti in s tem izpada prihodka ni.  Ugotavljamo, da je bil glede na končni obračun s strani ZZZS 
v letu 2011 izpad prihodka v višini 86.697 EUR, kar pomeni, da zastavljeni cilj ni bil realiziran v 
celoti, ampak v  80 %. SB Celje pa ima na področju spec. amb. dejavnosti še odprto postavko v 
arbitražnem postopku, ki pa bi ob ugodni rešitvi vplivala na realizacijo zastavljenega cilja v 
celoti.   
 
V sanacijski program je bila na področju spec. amb. dejavnosti vključena možnost pridobitve 
dodatnega plačila iz naslova preseganja števila prvih obiskov oz. doseganja razmerja med 
kontrolnimi in prvimi pregledi. Glede na to je SB Celje pridobila v letu 2011 dodaten prihodek v 
višini 11.916 EUR (Tabela 16), od tega največ na področju nevrologije (8.670 EUR). Sicer pa je 
bilo doseženo ugodno razmerje med kontrolnimi in prvimi pregledi in s tem tudi pridobljeno 
plačilo še na naslednjih dejavnostih: fiziatrija, gastroenterologija in tireologija.  
 

Tabela 16: Razmerje med kontrolnimi in prvimi obiski glede na sklenjen dogovor z ZZZS 

konto ZZZS 201 Spec. amb. dejavnost / Poddejavnosti 
 

razmerje kontr./ 
prvi pregledi Plan 

2011 

 
dosežen prihodek 

v EUR 
201 025  Internistika  1,2222 - 

201 027  Infektologija  0,2896 - 

201 028  Nevrologija 0,3674 8.670 

201 029  Pediatrija  0,3157 - 

201 030  Ginekologija  0,5863 - 

201 031  Kirurgija  1,6082 - 

2011062  Amb. za bolezni dojk  0,7677 - 

201 032  Ortopedija 0,5252 - 

201 033  Otorinolaringologija 0,7417 - 

201 034  Okulistika 0,4970 - 

201 035  Dermatologija 1,5152 - 

201 045  Maksilofacialna kirurgija 0,5944 - 

201 046  Fiziatrija 0,4367 1.043 

201 052  Diabetologija, endokrinologija 1,1372 - 

201 096  Gastroenterologija 0,3672 787 

201 097  Kardiologija * 1,2006 - 

201 098  Tireologija 0,7830 1.416 

201 102  Internistika - urgentna ambulanta 0,0090 - 

201 103  Kirurgija - urgentna ambulanta 0,0242 - 

  SKUPAJ   11.916 
* brez antitrombotične ambulante 
 
 
Neakutna obravnava 
 
Področje neakutne obravnave je program, kjer je bilo v letu 2011 doseženo najnižje doseganje 
planirane višine programa in s tem tudi izpad prihodka, ki s Finančnim načrtom 2011 ni bil 
predviden.  Z novo organizacijo oddelka s 1.4.2011 je SB Celje ugotavljala zmanjšano 
realizacijo programa. Kljub rednemu (tedenskemu, mesečnemu) spremljanju programa 
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realizacija ni dosegala planirane višine. Glede na to je v odprtem arbitražnem postopku tudi 
predlagano prestrukturiranje programa neakutne obravnave.   
 
 
4.3. POSLOVNI IZID 
 

Tabela 17: Poslovni izid po letih v EUR 

  Leto 2010 Leto 2011 Indeks 
2011/2010 

CELOTNI PRIHODKI 88.595.489 90.882.557 102,58 
CELOTNI ODHODKI 89.192.483 91.180.241 102,23 
POSLOVNI IZID -596.994 -297.684 49,86 
DELEŽ PRIMANKLJAJA V CELOTNEM PRIHODKU 0,67 0,33   

 
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in 
odhodkov 2011. 
 
 
5.   NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 
Iz poglavja 4 je razvidno, da je SB Celje na področju akutne obravnave in ambulantne 
dejavnosti, ki predstavljata večino vsega programa dela in s tem tudi prihodka bolnišnice, v letu 
2011 presegla tako planirane obsege dela kakor tudi realizacijo iz preteklega leta 2010. 
Preseganja celotnega programa akutne obravnave in programa specialistično ambulantne 
dejavnosti  niso večja od 10%.  
 
Večja odstopanja (preseganja) planiranih programov pa so razvidna znotraj programa akutne 
obravnave (prospektivni primeri). Gre za programe, katerih planirani obsegi so bili v letu 2011  
pogodbeno z ZZZS zmanjšani, v primeru, da bi SB Celje izvajala te programe v planiranem 
zmanjšanju, bi to povzročilo posledice, ki bi se izrazile skozi čakalne dobe. Določenih od teh 
programov (odstranitev osteostintetskega materiala) pa ni možno omejevati, saj je ta poseg 
strokovno-medicinsko časovno pogojen in ga ni možno odložiti.   
 
Odstopanje od zastavljenega obsega dela je v letu 2011 na področju neakutne obravnave, kjer 
je bila realizacija programa za 17,21 % manjša od načrtovanega.  
 
Začrtan program pa ni bil v celoti dosežen še na področju CT in MR dejavnosti, vendar so bila 
odstopanja manjša od 10 % (programa sta bila realizirana z indeksom 93,7). Od teh dveh 
programov je program magnetne resonance tisti, po katerem so potrebe večje kot so realne 
zmogljivosti v SB Celje. Kljub temu, da planiran obseg  programa MR ni bil v celoti dosežen, pa  
je bil v letu 2011 realiziran v večjem obsegu kot v letu 2010. To je vplivalo na zmanjšanje 
čakalnih dob na MR dejavnosti, ki so ob koncu leta 2011 v okviru dopustnih iz Pravilnika o 
najdaljših dopustnih čakalnih dobah.  
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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 2011 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.  
 
V letu 2011 smo v SB Celje na področju strokovnega razvoja izvajali naslednje aktivnosti oz. 
projekte: 

- nadaljevali smo z razvojem robotsko asistiranih operativnih posegov na področju 
urologije, kjer smo poleg izvajanja radikalnih prostatektomij, ki predstavljajo večino 
posegov, pričeli tudi z izvajanjem posegov na ledvicah. Vse posege smo tudi statistično 
spremljali in rezultate, ki so popolnoma primerljivi s tistimi v referenčnih centrih po svetu, 
tudi objavili na Slovenskem urološkem kongresu v Laškem. Uspešno smo izvedli tudi 
vključevanje dodatnega zdravnika, ki je postal dovolj usposobljen za samostojno 
izvajanje tovrstnih operativnih posegov. 

- v prostorih starega operacijskega bloka smo pričeli z rednim izvajanjem posegov v 
lokalni anesteziji na področju žilne kirurgije. Prevladujejo posegi na venskem ožilju, kjer 
smo poleg flebektomij redno izvajali tudi sodobno zdravljenje krčnih žil z metodo EWLT. 
Poleg omenjenih posegov je bilo v istih prostorih opravljeno pri kroničnih ledvičnih 
bolnikih tudi nekaj rekonstrukcij arteriovenskih fistul. Poleg omenjene operacijske 
dvorane smo v sosednji dvorani redno izvajali  posege v lokalni anesteziji tudi na 
področju plastične in rekonstruktivne kirurgije, kjer je bil obseg dela še povečan. 

- na področju travmatologije smo uvedli nove metode zdravljenja poškodb hrbtenice z 
malo invazivnim pristopom, s pomočjo katerega z minimalno dodatne škode operativno 
oskrbimo zlome v predelu prsne in ledvene hrbtenice. Metoda omogoča hitrejše 
okrevanje in predvsem pomembno skrajša čas celotne rehabilitacije. 

- na travmatološkem področju smo nadaljevali z uvajanjem sodobnih metod osteosintez 
zlomov dolgih kosti s pomočjo intramedularnih fiksacij. 

- na področju kardiologije smo nadaljevali s programom vstavljanja stalnih srčnih 
spodbujevalnikov. Ekipo naših zdravnikov, ki je usposobljena za tovrstne posege, smo 
še okrepili, tako, da to predstavlja dobro osnovo za nadaljevanje tega programa. 

- na področju ortopedije je bil uveljavljen manj invazivni operativni pristop pri totalni kolčni 
artroplastiki, kar predstavlja manj invazivni poseg in posledično manjšo izgubo krvi 
zaradi samega operativnega posega, ter seveda hitrejšo rehabilitacijo. 

- nadaljevali smo s programom invazivne kardiologije, kjer smo pričeli z uvajanjem 
sodobnih žilnih opornic. 

- nadaljevali smo z multidisciplinarnim pristopom pri oskrbi zožitve vratnih arterij. Po 
sodobni ultrazvočni diagnostiki, ki so jo izvajali nevrologi in angiologi, smo po konziljarni 
obdelavi nadaljevali z operativnimi posegi s strani žilnih kirurgov. Vse rezultate smo tudi 
redno spremljali. 

- na nevrološkem področju smo nadaljevali s fibrinolitičnim zdravljenjem pri akutnih 
ishemičnih žilnih zapletih. 

- uvedli smo protokol ukrepanja pri akutnih subarahnoidnih krvavitvah, kjer sodelujejo 
nevrologi, rentgenologi in po potrebi tudi anesteziologi. 

- na gastroenerološkem področju smo uvedli ultrazvočne endoskopske preiskave. 
- na področju abdominalne kirurgije smo nadaljevali z uvajanjem laparoskopkih posegov 

na širokem črevesju. 
- na področju plastične in rekonstruktivna kirurgije je bilo opravljenih več rekonstruktivnih 

posegov s pomočjo prostih in vezanih režnjev, ki vključujejo elemente mikrokirurgije. 
 
Ocena uspeha pri doseganju  ciljev na področju zdravstvene nege je podrobno opisana v 
poglavju Ocena strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti. Iz poglavja 4 je razvidno, da so 
bili cilji za leto na področju zdravstvene nege večinoma doseženi. Delno pa je bil realiziran tudi 
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cilj, ki se je nanašal na zagotavljanje dobrih delovnih pogojev za zaposlene, ker razpis za 
električne postelje še ni zaključen. V okviru projekta Čili za delo pa so bile izvedena predavanja 
na temo Varnega dvigovanja. 
 
V okviru zdravstvene nege so se v preteklem letu vodile vse aktivnosti, ki izhajajo iz Pravilnika 
o najdaljših čakalnih dobah in vodenju čakalnih seznamov. Za vodenje čakalnih seznamov 
imamo odgovorne osebe, katerih podatki so objavljeni na spletni strani bolnišnice in Inštituta za 
varovanje zdravja RS ter so bili poslani na Ministrstvo za zdravje. Odgovorna oseba za vodenje 
čakalnih seznamov podatke o številu čakajočih glede na stopnjo nujnosti do 5. v mesecu 
sporoča na Inštitut za varovanje zdravja. Bolniki se lahko na zdravstveno storitev naročijo 
osebno, po telefonu (zagotovljena 4 urna dostopnost v času ordinacijskega časa) ali po 
elektronski pošti. Vse bolnike, ki čakajo na zdravstveno storitev več kot 30 dni, smo v skladu z 
Uredbo iz leta 2008 pisno obveščali o datumu predvidene zdravstvene storitve. To pa je tudi 
razlog za povečanje stroškov poštnih storitev v preteklem letu, saj smo tedensko poslali okoli 
2000 obvestil. Za zmanjšanje števila čakajočih in urejanja čakalnih seznamov smo preteklo leto 
izvajali številne aktivnosti. Med njimi je bilo najpomembnejše čiščenje čakalnih seznamov, kar 
smo naredili pri vseh naročenih bolnikih za artroplastiko kolka in kolena, operacijah rame, 
hrbtenice in haluxov, posegih na venah, maksilofacialni ambulanti za operativne posege, 
revmatološki ambulanti, nevrološki ambulanti, EEG in EMG in očesni ambulanti. 
 
Od vseh pacientov, ki čakajo preko dopustne čakalne dobe, smo pridobili izjave, da želijo biti 
obravnavani pri nas oz smo jim svetovali, kje lahko opravijo zdravstveno storitev v okviru 
dopustne čakalne dobe.  
 
V preteklem letu smo z večjim obsegom dela in čiščenjem čakalnih seznamov uspeli odpraviti 
čakanje preko dopustne čakalne dobe pri naslednjih zdravstvenih storitvah:  MR in UZ dojk, 
operacije hrbtenice, ambulantne preglede v kardiološki ambulanti,  nevrološki ambulanti in 
diagnostiki.  
 
Še vedno pa presegamo dopustno čakalno dobo pri naslednjih zdravstvenih storitvah: 
artroplastika kolena in  kolka, operaciji rame, halluxov, operacijah na ožilju, operativne posege v 
ambulanti za maksilofacialno kirurgijo, očesni ter revmatološki ambulanti.  
 
 
Tabela 18: Število čakajočih na zdravstvene storitve, pri katerih SB Celje presega dopustno 
čakalno dobo (PDČD) 

Zdr. storitev Št. čak./ čak. doba Dec 2010 Apr 2011 Avg 2011 Nov 2011 Dec 2011 

Število čakajočih 840 502 406 326 320 Artroplastika 
kolena Št. PDČD  262 190 133 120 

Število čakajočih 496 305 250 225 224 Atroplastika 
kolka Št. PDČD  58 32 14 14 

Število čakajočih 112 77 59 56 58 Operacija 
rame Št. PDČD  23 6 3 2 

Število čakajočih 519 315 297 238 229 Operacija 
Halluxov Št. PDČD  198 157 96 92 

Število čakajočih 529 375 398 385 375 Op. žil-
klasična Št. PDČD  290 328 301 282 

Število čakajočih 93 88 107 115 116  
EWLT Št. PDČD  45 61 62 62 

Število čakajočih 69 41 59 72 81  
FLEB Št. PDČD  11 31 28 26 

Število čakajočih 1213 995 988 921 1261 Krg. posegi 
MA-FA Št. PDČD  182 271 85 180 
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Zdr. storitev Št. čak./ čak. doba Dec 2010 Apr 2011 Avg 2011 Nov 2011 Dec 2011 

Število čakajočih 872 449 455 421 402 Obolenja oči-
prvi pregled Št. PDČD  14 38 15 7 

Število čakajočih 329 670 406 409 420  
Pregled vida Št. PDČD  110 21 24 29 

Število čakajočih 622 578 575 397 430 Revmat.amb.-
prvi pregled Št. PDČD  217 244 86 103 

 

Tabela 19: Skupno število čakajočih na zdravstvene storitve, pri katerih SB Celje presega 
dopustno čakalno dobo 

Zdr. storitev Št. čak./čak. doba Dec 2010 Apr 2011 Avg 2011 Nov 2011 Dec 2011 

Število čakajočih 9121 7513 6147 3565 3916 Skupno število 
čakajočih Št. PDČD  2081 1793 847 917 

 
Skupno število čakajočih pacientov na zdravstvene storitve, kjer presegamo dopustno čakalno 
dobo se je v preteklem letu zmanjšalo za 57 %, medtem ko se je število čakajočih, ki čakajo na 
opravljanje zdravstvene storitve preko dopustne čakalne dobe, zmanjšalo za 55%. 
 
V letu 2011 smo na področju zaposlenosti izvajali predvidene aktivnosti v skladu s sprejetim 
Finančnim načrtom in sanacijskem programu za obvladovanje stroškov dela.  
 
Na področju kadrov 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 ogromna, saj nam bo tudi v bodoče manjkalo nekaj zdravnikov specialistov, za katere 
izražamo potrebe že danes. Izredno deficitarna so naslednja področja: nuklearna medicina, 
revmatologija, radiologija, infektologija, pediatrija.   
V letu 2011 smo pridobili specializacije iz: abdominalne kirurgije, anesteziologije, 
reanimatologije in periop. int. med., fizikalne in rehabilitacijske medicine, interne medicine, 
internistične onkologije, otorinolaringologije, patologije, pediatrije, plastične, rekonstruktivne in 
estetske kirurgije, radiologije, splošne kirurgije, travmatologije, urgentne medicine, urologije, 
nevrologije, oftalmologije in transfuzijske medicine. 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. 
 
Po sprejemu Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor 
dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist smo zdravnikom izdali 12 ponudb za 
delo v Sloveniji. Od teh je z delom oz. uvajanjem pričelo že 6 zdravnikov. 
 
Na področju zdravstvene nege ne zaznavamo težav pri zaposlovanju kateregakoli profila 
sodelavcev. Na trgu dela je namreč na razpolago več medicinskih sester kot jih pa dejansko 
delodajalci lahko zaposlijo, kar je verjetno posledica veliko na novo ustanovljenih visokih šol za 
zdravstveno nego. 
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V SB Celje, ki je učni zavod, poteka izobraževanje študentov. Izobraževali smo študente 
medicine na področju ortopedije, travmatologije, interne intenzivne medicine, kardiologije in 
maksilofacialne kirurgije. Pogodbe o sodelovanju pri izobraževanju rednih in izrednih študentov 
imamo sklenjene z naslednjimi ustanovami: Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Fakulteta za 
zdravstvene vede Maribor, Visoka šola za zdravstvo Novo Mesto, Visoka šola za zdravstvene 
vede Slovenj Gradec, Visoka zdravstvena šola Celje, Visoka šola za zdravstveno nego 
Jesenice, Zdravstvena fakulteta Izola, Fakulteta za farmacijo Ljubljana.    
 
V letu 2011 smo pričeli in zaključili s projektom elektronskega planiranja in registracije 
delovnega časa v Splošni bolnišnici Celje,  kar je tudi postavljeno kot cilj v sanacijskem 
programu.  Nov elektronski sistem planiranja in  registracije delovnega časa nam prinaša 
sodobno orodje tako za zaposlene kot za vodje pri planiranju in realizaciji delovnega časa v 
bolnišnici. S sistemom lahko  podrobno planiramo delovni čas, načrtujemo  urnike, mesečno 
spremljamo število nastalih delovnih ur, itd. Implementacija sistema  je potekala v predvidenih 
terminih ter okvirih. Faze same implementacije smo prilagajali in jih še prilagajamo dejanski 
možni izvedbi. Uspešno smo realizirali vrsto aktivnosti v skladu s terminskim planom projekta. 
 
Z uvedbo novega sistema smo ukinili vpisne knjige, saj je registracija prihodov in odhodov 
uspešno potekala že od samega začetka, danes pa se registrirajo vsi zaposleni. Ravno tako 
svojo prisotnost v SBC registrirajo zunanji in notranji sodelavci, ki v SBC opravljajo delo na 
podlagi pogodb civilnega prava in vsi študenti, ki v SBC opravljajo delo preko študentskega 
servisa. Sledijo še naslednje aktivnosti: elektronsko predlaganje in odobravanje nadur, 
integracija kadrovsko informacijskega sistema s sistemom elektronske registracije delovnega 
časa ter elektronska najava dopustov delavcev in ostalih odsotnosti. Uvedba takšnega 
informacijskega sistema traja nekaj časa. Cilj, ki smo si ga zastavili za leto 2011, je dosežen. V 
nadaljevanju bomo še izvajali aktivnosti sprotnih izboljšav in optimizacije.  
 
V letu 2011 smo uspešno nadaljevali projekt »Čili za delo – zdravi in zadovoljni v SBC«, ki smo 
ga pričeli v letu 2010.  V sklopu tega projekta smo izvedli več internih izobraževanj, delavnic in 
seminarjev, katerih se je udeležilo 677 zaposlenih. V okviru projekta smo preko internega 
glasila »Monitor« osveščali vse zaposlene o pomenu zdravja na delovnem mestu. Ob pregledu 
določenih delovnih mest, ki so bila ergonomsko in drugače neustrezna, oz. smo želeli vplivati na 
izboljšave delovnega okolja. Zaradi tega smo se odločili za kompletno prenovo patologije in 
menjavo strehe v pralnici. Ker vložki v promocijo zdravja zaposlenih niso zanemarljivi oz. nizki, 
smo se prijavili na razpis ZZZS za pridobivanje namenskih sredstev, kjer smo pridobili 2500 
EUR za te namene. V spomladanskem času smo organizirali pohod na Celjsko kočo za 
zaposlene, jeseni pa smo se udeležili bolnišničnih iger. Ker gredo trendi v smeri podaljševanja 
delovne dobe, število zaposlenih s statusom invalida pa ves čas narašča, bomo projekt 
kontinuirano nadaljevali v smislu izboljšanja organizacijske klime in vpliva tako na zdravje 
zaposlenih kot  posledično tudi na stroškovni vidik oz. bolniški stalež. 
 
V bolnišnici se srečujemo s problematiko arhiviranja dokumentacije. Letno v bolnišnici priraste 
cca. 400 tekočih metrov arhivskega gradiva, ki ga moramo ustrezno arhivirati. V bolnišnici nam 
je že nekaj časa nazaj zmanjkalo prostora in zaradi tega imamo sklenjene dve najemni pogodbi 
za najem prostorov za arhiviranje. Ker je težava arhiviranja vedno večja, smo v letu 2011 pričeli 
s pripravo analize in elaborata oz. projekta za prehod na elektronsko arhiviranje dokumentacije. 
Cilj za leto 2011 smo realizirali v celoti. Pripravili smo izhodišča za začetek  priprave rešitve za 
prehod na elektronski zajem in arhiviranje podatkov. Opravljene so bile naslednje aktivnosti: 

- opredeljene so bile zakonske podlage, ki so potrebne za vzpostavitev elektronskega 
dokumentiranja in arhiviranja, 

- analiza dejanskega stanja arhivov v SBC, 
- analiza glavnih ponudnikov e-arhiviranja v Sloveniji ter obisk referenčnih podjetij, 
- opredelitev aktivnosti za pričetek implementacije e- arhiviranja.  
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V letu 2011 smo izvedli več delavnic in seminarjev na teme »Komunikacija na delovnem mestu 
in reševanje konfliktov«  ter »Medosebni odnosi in nasilje na delovnem mestu«. Omenjenih 
vsebin oz. izobraževanj se je udeležilo 376 sodelavcev. V sklopu strateškega cilja spremljanja 
organizacijske klime vsako leto izvedemo lastno anketo o zadovoljstvu pri delu in merjenje 
organizacijske klime po metodologiji SiOK. 
 
V smislu optimizacije procesov smo v letu 2011 realizirali cilj in v vložišču (interna in eksterna 
pošta) prešli na e poslovanje. To pomeni, da ob zaključku dneva podatke po posameznih vrstah 
pošiljk zberemo in posredujemo pošti preko elektronske povezave. Dnevno spremljamo vrste 
oddanih pošiljk in tudi stroške poštnine. V začetku Web poslovanja smo testno zbirali podatke 
za posamezne oddelke/službe, sedaj pa je aplikacija namenjena tudi spremljanju stroškov po 
stroškovnih mestih.  Web aplikacija je sicer v zagonu pomenila dodaten strošek, a bo na dolgi 
rok pripomogla k ergonomskih izboljšavam delovnega mesta, verjetno pa tudi k  večji 
ozaveščenosti zaposlenih o pomembnosti in finančni vrednosti pošte ter iskanju rešitev za 
racionalizacijo tudi na tem področju. 
 
Poudarek na ciljnem vodenju in vpeljavi letnih razgovorov uspešno poteka. Izvedena so bila 
izobraževanja vodij oz. organizatorjev dela. Gradivo oz. obrazci za izpeljavo letnih razgovorov 
so že pripravljeni. Zaradi veliko dodatnega dela ter vpeljave sistema elektronske evidence 
delovnega časa bomo ta cilj prenesli v leto 2012 in ga realizirali do marca 2012. 
 
Zaradi velikega kadrovskega gibanja in raznolike organizacije ter specifičnosti Splošne 
bolnišnice Celje smo se odločili za izdajo priročnika oz. knjižice za novo zaposlene sodelavce. V 
knjižici bodo koristne vsebine za lažjo in hitrejšo integracijo posameznika v delovno okolje. 
Knjižica je v večji meri vsebinsko že pripravljena in bo oblikovno končana do konca marca 2012. 
 
Trendi na področju zaposlenosti gredo v smeri povečanih oz. dodatnih zahtev po kadru vseh 
profilov. Največ je izraženih potreb po kadrih za izvajanje osnovne bolnišnične in ambulantne 
dejavnosti in sicer: 

- zdravniki posameznih specialnosti,  
- medicinske sestre, 
- administracija (pisanje izvidov), 
- informatika (povečan obseg del), 
- ostalo. 

Glavni razlog za povečane potrebe je povečan obseg dela zaradi demografskih trendov. 
 
V bodočem obdobju bomo namenili veliko pozornosti področju izobraževanja ter sistematičnega 
prenosa znanja. Poudarek bo predvsem na internem izobraževanju in certificiranju znanja. 
 
Ob cilju optimizacije procesov smo že v letu 2011 pričeli z analizo posameznih razporedov po 
deloviščih. V nadaljevanju je predviden poenoten razpored za vse oddelke v bolnišnici in sicer 
natančno razporejanje osebja po deloviščih.  
 
V okviru projekta uvedbe standarda ISO9001:2008 so v letu 2011 še naprej potekali zapisi 
glavnih računovodsko finančnih procesov, kadrovskih procesov in procesov finančnega 
načrtovanja, analiziranja in poročanja. Zaradi aktivnosti pri nacionalnem razpisu za izbor 
najugodnejših ponudnikov za izvedbo izbranih zdravstvenih storitev za leto 2012 ter aktivnosti 
za JAZMP so se aktivnosti na projektu ISO konec leta 2011 nekoliko upočasnile. Sprejeto je bilo 
dvanajst dokumentov od načrtovanih trinajst: Reševanje pritožb odjemalcev; Sklepanje pogodb; 
Administrativna obravnava pacienta v ambulanti; Administrativna obravnava pacienta v 
bolnišnici; Postopek obdelave kadrovskih sprememb; Obravnava prošnje za odobritev šolnine; 
Obvladovanje notranje revizijske dejavnosti; Izvajanje notranje presoje kakovosti; Obvladovanje 
korektivnih ukrepov; Obvladovanje preventivnih ukrepov; Politika kakovosti; Sistem vodenja 
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kakovosti. 2 v fazi sprejemanja: Uvajanje novih in spremenjenih dokumentov ver 2; Dejavnost 
preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje.  

Zdravstvena administracija opravlja svoje naloge za vse bolnišnične oddelke, pri čemer se 
pojavljajo specifike in različni pristopi. V letu 2011 smo na enajstih deloviščih uvedli  
standardizacijo delovnih opravil. Z zapisovanjem standardiziranih postopkov tako 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 2011 
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: 
Elektronsko sporočanje okvar; Centralno upravljanje računalniških delovnih postaj; E-naročanje 
v skladišča; Elektronsko evidentiranje delovnega časa; Podpora delu na EMG; e-podpora 
strukturiranju laboratorijskih izvidov; Analiza ambulantnih obravnav; Analize operacij; Izpisi 
operacij.  

V letu 2011 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: vzpostavitev pregledovanja slik preko 
računalnika Nevrološkem oddelku 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). Glavnina aktivnosti je bila v letu 2011 
usmerjena v nadomestno novogradnjo in energetsko sanacijo. Za nadomestno novogradnjo 
smo konec leta 2011 pridobili gradbeno dovoljenje, nadaljnje aktivnosti so usmerjene v izdelavo 
izvedbenih načrtov. V jeseni 2011 so bile podpisane pogodbe za prvi del energetske sanacije, 
kar bo v celoti zaključeno v letu 2012 (fasade, strehe, okna, obnova patologije). Drugi del 
energetske sanacije (trigeneracija) pa je v revizijskem postopku pri Državni revizijski komisiji, 
pričakujemo pa izpeljavo do konca leta 2012.  
 
Eden izmed pomembnih ciljev bolnišnice je izpolnjevanje pogodbenega obsega dela do ZZZS, 
ki predstavlja večino prihodka bolnišnice. Glede na podatke je razvidno, da smo v letu 2011 
obvladovali glavnino tega  področja (akutna obravnava, ambulantna dejavnost) bolj uspešno kot 
v preteklem letu 2010. Problematiko pa je tekom celega leta 2011 predstavljala neakutna 
obravnava, ki se je ob koncu leta odrazila kot program z najnižjo doseženo realizacijo in s tem 
tudi izgubo prihodka.  
 
Kljub celoletnim prizadevanjem SB Celje za rešitev vprašanja plačila povečanih stroškov iz 
naslova robotske kirurgije žal tudi v letu 2011 ni prišlo do ustreznega finančnega pokritja tega 
programa v okviru obveznega zavarovanja.  
 
V letu 2011 je bolnišnici na področju zagotavljanja kratkoročne in dolgoročne plačilne 
sposobnosti uspelo doseči zastavljeni cilj. Bolnišnica je svoje obveznosti poravnavala v 
valutnem roku kljub zmanjševanju  mesečnih avansov.  Na tem področju je bolnišnica zelo 
vezana na prilive s strani ZZZS-ja kar pomeni, da v  primeru večjih zamikov  nakazil s strani 
ZZZS svojo plačilno sposobnost težje obvladuje. V letu 2011 nam je to še uspevalo. 
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Na področju priprave vlog na razpise za pridobivanje evropskih sredstev in drugih sredstev 
je bolnišnica v letu 2011 pripravila 5 vlog, ki smo jih navedli tudi v sami preglednici 
uresničevanja ciljev. Sofinanciranje projekta energetska sanacija, ki je bil prijavljen v letu 2010, 
je v teku. Na določenih področjih kot je sofinanciranje štipendij in tuje znanstvene literature, smo 
sredstva pridobivali tudi že v preteklosti.  
 
Povsem nov in v celoti evropski projekt pa je projekt DITAC. Splošna bolnišnica Celje se je 
prijavila na evropski projekt  DITAC z še 11 partnerji iz držav EU. Ti partnerji so naslednji:  

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

(BICC) GmbH . 
 
Vodja in koordinator celotnega projekta je Universitaetsklinikum Bonn, ta skrbi za redno 
poročanje Evropski komisiji.  
 
V projektu DITAC se bodo partnerji naučili odreagirati v primeru katastrofe velikega obsega: 
potres, poplava, kemična nesreča, nuklearna nesreča, teroristični napad, ni komunikacije, ni 
elektrike, ni hrane… in preučili različne scenarije in situacije. Partnerji bodo prenesli svoje 
izkušnje na teh področjih in skupaj naredili: Postopek ravnanja v kriznih situacijah, ki bo temeljil 
na standardih, konceptih, metodah in doktrinah. Tega bodo potem uvedli po vseh bolnišnicah v 
Evropi in s tem zmanjšali žrtve v takih situacijah z  izboljšanjem postopka in reakcijskega časa. 
Projekt zajema povezovanje inštitucij in iskanje primerov dobre prakse, ki nudijo izvirne 
rezultate.  
Naša bolnišnica bo s prof. Dr. Komadino  sodelovala v tem projektu.  Naš delež v projektu 
znaša 203.928,00 EUR, vrednost celotnega projekta pa je ocenjena na 3.498.668,00 EUR.  Od 
tega nam Evropska komisija povrne 161.551,00 EUR stroškov, sami pa krijemo 42.377, 00 
EUR. Stroški, ki jih krijemo sami, se nanašajo na del indirektnih stroškov in str. administracije, ki 
jih izračunamo po principu št. ur na projektu/vsemi urami rednega dela. SB Celje v tem projektu 
nima denarnega vložka, ampak vanj vlaga samo delo svojih raziskovalcev in njihov čas, 
preživet na projektu. Celoten projekt traja 3 leta. 
 
Na razpis za sofinanciranje pilotnih projektov novih zdravstvenih tehnologij v leti 2011-2012, ki 
ga je objavilo Ministrstvo za zdravje, smo se prijavili s projektom »FAST TRACK« 
GERIATRIČNA TRAVMATOLOGIJA.  Rezultati razpisa še niso znani, smo pa uvrščeni v ožji 
izbor. 
Namen projekta je skrajšati proces kirurškega zdravljenja starostnika z zlomom zaradi 
osteoporoze. Sedanji način obravnave temelji na tradicionalni organiziranosti kirurških 
travmatoloških oddelkov, kjer starostnika s svežim osteoporotičnim zlomom do pričetka 
operacije »pripravljajo« anesteziologi in različni konziliarni internisti dan, dva ali več. Pri zlomu 
kolka je v Sloveniji prisotnih povprečno 3,4 za geriatrijo značilnih bolezni, ki se ob starostnikovi 
travmi praviloma poslabšajo oz. vodijo v organsko dekompenzacijo. Tako se povečajo možnosti 
zapletov, morbiditeta in mortaliteta, podaljša se bolnišnično akutno zdravljene in iz tega 
izhajajoči stroški. 
Sloveniji nujno potrebujemo razvoj geriatrije, saj imamo povprečno staro prebivalstvo glede na 
evropske primerjave in smo sredi epidemije geriatrične travme. V naslednjih 40 letih se bo 
število starejših od 80 let predvidimo potrojilo (Marsland et al, Osteoporosis Int, 2010). 
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Krizi starajočega se prebivalstva se je s svojimi priporočili prilagodila Svetovna zdravstvna 
organizacija. V okviru projekta Bone and Joint Decade so ustanovili strokovno združenje za 
hitro obravnavo starostnika z osteoporotičnim zlomom - Fragility Fracture Network. Svetujejo 
revolucionarno procesno reorganizacijo ti. Ortho-geriatric co-managementa. Kirurški oddelek, 
kamor koncentrirajo starostnike z zlomom kolka, ki zahteva preoperativno pripravo, oceno 
tveganj, terapevtski načrt kirurškega zdravljenja in socialne rehabilitacije, po njihovih priporočilih 
vodi internist- geriater! Model Ortho-geriatric co-managementa  statistično signifikantno skrajša 
čas od zloma do operacijske dvorane, nesignifikantno zmanjšuje umrljivost in obolevnost ter 
signifikantno zmanjšuje stroške zdravljenja, saj je povprečna hospitalizacijo ob zlomu kolka po 
WHO-jevih izračunih  4,2 dni( Rochesterski model, 2011). Pri nas se povprečna ležalna doba pri 
zlomih kolka pri starostnikih nad 65 letom starosti giblje med 12-14 dni.  
V SB Celje bi tako po modelu Ortho-geriatric co-managementa  opravili pilotno študijo na  9 
posteljah v obdobju 2012 – 2013. V pilotni študiji bomo v kirurški tim integrirali geriatra-sobnega 
zdravnika. Orto-geriatrični oddelek bo tako z evidentno manj zapleti in nižjimi stroški vodil tim z 
geriatrom, konziliarno bodo sodelovali stalni  anesteziolog, travmatolog ter diplomirana 
medicinska sestra, ki že pred operacijo načrtuje starostnikovo življenje po odpustu. 
 
Na področju pridobivanja donacijskih sredstev je cilj dosežen, struktura sredstev je razvidna 
iz stolpca »Opis realizacije ciljev«.  
 
Na področju samoplačništva je bilo za leto 2011 predvideno povečanje prihodka doseženo. 
Glavnino trženja je predstavljalo  trženje robotske kirurgije, kjer smo dosegli opravili 10 
samoplačniških operacij za tujce. 
 
V letu 2011 cilja uravnoteženega poslovanja nismo uspeli v celoti uresničiti, saj smo izkazali 
presežek odhodkov nad prihodki v višini 297.684 EUR, kar predstavlja 0,327 % celotnega 
prihodka.  
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7.     OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
SB Celje je med poslovnim letom 2011 ugotavljala uravnoteženo poslovanje. Konec leta 2011 
so se z Aneksom 3 k Dogovoru 2011 znižala pogodbena sredstva s strani ZZZS iz naslova 
varčevalnih ukrepov. Poleg tega znižanja se je napovedovalo še zmanjšanje finančnih sredstev 
iz naslova znižane cene neakutne obravnave za 30%. Poslovni rezultat 1 - 9 2011 je še 
izkazoval uravnoteženo poslovanje ob tem, da ni upošteval znižane cene neakutne obravnave. 
Obračun s strani ZZZS za obdobje 4 - 6 in 7 - 12 je dejansko prinesel znižanje cene nekautne 
obravnave, kar je tudi vključeno v končni izkazani negativni poslovni rezultat ob koncu leta 
2011. 
 
V letu 2011 je bil realiziran na glavnini področij (akutna obravnava, ambulantna dejavnost) večji 
obseg dela kot v predhodnem letu 2010, obseg je na teh področjih tudi presegel planiranega. 
SB Celje je pričakovala, da bo lahko višek programa prestrukturirala ali pridobila plačanega po 
končnem obračunu 2011, vendar je to ostalo odprto v okviru še nedogovorjenega Aneksa 5 k 
Pogodbi 2010 in na njega vloženega arbitražnega postopka, katerega veljavnost posega še v 
leto 2011. V okviru Aneksa 5 k Pogodbi 2010 je odprto tudi v poslovni rezultat zmanjšano 
plačilo programa neakutne obravnave. Neplačani programi in z njim povezani povečani stroški 
so še dodatno prispevali k negativnemu rezultatu. 
 
Tabela 20: Preseženi in neplačani programi ZZZS v letu 2011 

Preseženi neplačani programi (OZZ) v EUR 
Hospitalna dej. (akutna in ostalo) 378.899 
Amb.dejavnost 345.241 
SKUPAJ 724.140 
 
Vrednost preseženih in neplačanih  programov s strani ZZZS v višini 724.140 EUR  prikazujemo 
v vrednosti deleža obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), preseženi programi so bili s 
strani prostovoljnega zavarovanja plačani (PZZ).   
 
Tabela 21: Nedoseženi (nerealizirani) programi ZZZS v letu 2011 

Nedoseženi (nerealizirani) programi (OZZ+PZZ) v EUR 
Neakutna obravnava 213.347 
Spec. amb. dej. 86.607 
CT, MR 144.379 
SKUPAJ 444.333 
 
Skupna vrednost nedoseženih programov je bila v višini 444.333 EUR (vrednost OZZ+PZZ). 
Ugotavljamo, da je skupna višina preseženih programov v letu 2011 višja od vrednosti 
nerealiziranih programov.  
 
Za uresničevanje ciljev doseganja prihodkov in izpolnjevanje Pogodbe ZZZS so potekale 
naslednje redne aktivnosti: 

- izdelava podrobnih planov obsegov dela po oddelkih, redno obdobno (tedensko, 
mesečno) spremljanje realizacije in obveščanje odgovornih oseb za doseganje planov; 

- nadgradnja sistema Birpis  omogoča ažurno, dnevno spremljanje podatkov o obsegu 
dela neposredno na bolnišničnih oddelkih; 

- redni mesečni sestanki z vodstvenim kadrom oddelkov (predstojniki, glavne medicinske 
sestre) s ključnim poudarkom na doseganju obsega dela; 

- v okviru celodnevnega kolegija z vodstvenim kadrom SB Celje (dvakrat v letu 2011) je 
bila ena izmed osrednjih  tem doseganje obsega dela; 



Splošna bolnišnica Celje                                                                                                                    Letno poročilo 2011 

 

                           42 

- na področjih, kjer je prihajalo do odstopanj od načrtovanega obsega dela,  so potekala 
individualna dogovarjanja s posameznimi odgovornimi osebami;  

- spremljanje ustreznosti evidentiranja storitev;   
- aktivnosti za ustreznost evidentiranja akutne obravnave v okviru »Komisije za SPP«;  
- dogovarjanja z oddelki o zmožnostih prestrukturiranja programov; 
- dogovori o dodatnem delu izven pogodb o zaposlitvi z lastnimi zaposlenimi in najemanje 

zunanjih izvajalcev  na področjih, kjer se je obseg dela povečal in se ugotavljajo 
kadrovski deficiti.  

 
Izvajanje sanacijskih ukrepov je prispevalo, da poslovni rezultat ob koncu leta 2011 ne izkazuje 
večje izgube iz naslova neplačanih programov. Izvajanje sanacijskih ukrepov je sicer vključeno 
v posamezna poglavja poročila, v nadaljevanju pa prikazujemo zbirni prikaz učinkov izvajanja 
ukrepov na stroških.  
 
Tabela 22: Prihranki v letu 2011 in delež prihrankov glede na realizirano višino posamičnih 
stroškov  

PRIHRANKI v EUR % prihranka 
v stroških 

Zdravila  258.138 3,9 
Krvni derivati 120.861 20,2 
Zdravstveni material 176.923 1,5 
Nezdravstvne storitve 117.571 2,2 
Nezdravstveni material 45.252 0,8 
SKUPAJ 718.745 2,4 
 
Razvidno je, da so bili v letu 2011 realizirani največji prihranki na področju zdravil, posebej še 
na področju krvnih derivatov. Celotna realizirana višina obravnavanih vrst stroškov je bila v letu 
2011 v višini 30.289.401 EUR. V primeru, da se prihranki ne bi realizirali, bi bila omenjena 
skupna vrednost stroškov še za 718.745 EUR večja. V celotni realizirani višini omenjenih 
stroškov predstavljajo prihranki 2,4%.  
 
SB Celje ima za nadzor nad stroški izdelane podrobne plane po posameznih organizacijskih 
enotah oz. oddelkih za naslednje skupine stroškov: 

- zdravstveni material, 
- stroški dela, 
- laboratorijske storitve zunanjih izvajalcev, 
- plan izobraževanja. 

 
SB Celje obvladuje stroške z  izvajanjem  naslednjih aktivnosti: 

- za določene vrste dragih materialov, predvsem zdravstvenih, se spremljajo stroški 
po pacientu;  nabor  materialov, ki se spremljajo po pacientu, se v letu 2011 z 
uporabo črtnih kod širi; 

- o realizaciji posameznih vrst stroškov se vodstva oddelkov redno mesečno 
obveščajo. Segmenti, kjer se pojavljajo odstopanja od predvidene porabe, se 
individualno obravnavajo z vodstvi oddelkov;  

- zaradi velikega stroška vzdrževanja dragih medicinskih aparatur smo v letu 2011 
pričeli spremljati stroške  vzdrževanja po posamični aparaturi;  

- za posamezne vrste stroškov so za njihovo sprožanje in kontrolo določene 
odgovorne osebe, ki so vključene že v proces načrtovanja stroškov; njihova naloga 
je nadzor nad stroški, za katere so odgovorni in ukrepanje ob preseganju 
predvidenih okvirov. 
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Ocenjujemo, da je poslovni rezultat SB Celje ob upoštevanju preseženega obsega dela in 
neplačanih programov v letu 2011 ugoden ter da je SB Celje v letu 2011 poslovala gospodarno 
in učinkovito.  
 

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 
 

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2011 

 
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  
 

Tabela 23: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega 
dogovora za pogodbeno leto 2011 

KAZALNIK Leto  
2010 

Leto  
2011 

Indeks 
11/10 

    1. Kazalnik gospodarnosti 0,99 0,997 100,71 
    2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 4,81 5,08 105,61 
    3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 164,34 101,3 61,64 
    4. Stopnja odpisanosti opreme 0,77 0,8 103,90 
    5. Dnevi vezave zalog materiala 28,5 29,66 104,07 
    6. Koeficient plačilne sposobnosti 1 1 100,00 
    7. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0   
    8. Kazalnik zadolženosti 0,24 0,26 108,33 
    9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 1,06 1,03 97,17 
10.a Prihodkovnost sredstev  (nabavna vrednost)  0,911 0,914 100,33 
10.b Prihodkovnost sredstev  (neodpisana vrednost) 2,037 2,144 105,25 

 

1. Kazalnik gospodarnosti =  (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) 
Kazalnik gospodarnosti je v letu 2011 manjši kot 1, kar je posledica dejstva, da je 
bolnišnica poslovno leto 2011 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 
297.684 EUR. 
 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / 
celotni prihodki iz pogodb z ZZZS) 
Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS se je malenkostno povečal v primerjavi s 
preteklim letom in v letu 2011 znaša 5,08%.  
 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija 
v ceni storitev) 
Iz kazalnika, ki prikazuje delež porabljenih amortizacijskih sredstev, izhaja, da je SB Celje 
priznano amortizacijo v prihodkih v celoti porabila. Poraba amortizacijskih sredstev zajema 
investicije bolnišnice ter nakazilo sredstev združene amortizacije po ZIJZ Ministrstvu za 
zdravje. 
 

4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva AOP 006) 
Iz kazalnika stopnje odpisanosti opreme je razvidna visoka stopnja odpisanosti opreme. 
Ugotavljamo, da  je v cenah storitev, priznanih s strani ZZZS, premajhna višina 
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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 2011 v primerjavi z letom 2010 malenkostno povečala in znaša 80%.  
 

5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365) 
Dnevi vezave zalog materiala so se v letu 2011  glede na navedeno metodologijo izračuna 
kazalnika malenkostno povečali, kar je posledica trenutno povečanih zalog zdravstvenega 
materiala po stanju na dan 31.12.2011. Dvig navedenih zalog je predvidoma začasen in že 
potekajo aktivnosti po zmanjševanju le-teh. 
 

6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. 
dogovorjenih dni za plačilo) 
Koeficient plačilne sposobnosti je 1, kar  pomeni da bolnišnica svoje obveznosti poravnava 
v valutnem roku. 
 

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni 
promet do dobavit. AOP 871 / 12) ) 
Koeficient zapadlih obveznosti je 0, kar je posledica dejstva,  da bolnišnica nima zapadlih 
neplačanih obveznosti na dan 31.12.2011. 
 

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev 
AOP 060) 
Kazalnik zadolženosti  po stanju na dan 31.12.2011 znaša 0,26 in pomeni povečanje v 
primerjavi z letom 2010, ko je znašal 0,24. Vzrok je predvsem v znesku nezapadlih 
obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev, ki so bila izkazana po stanju na dan 
31.12.2011.  
 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034) 
Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi izkazuje po stanju na dan 
31.12.2011 vrednost 1,03 in se je malenkostno znižal v primerjavi z letom 2010. Iz 
kazalnika izhaja, da ima bolnišnica svoje kratkoročne obveznosti  (vključno s PČR) pokrite 
z gibljivimi sredstvi.    
 

10. a) Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna 
sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) 
Kazalnik prihodkovnosti sredstev (po nabavni vrednosti ) v letu 2011ostaja na isti ravni kot 
leta 2010. Iz kazalnika, ki znaša 0,914, izhaja, da  je bolnišnica z vložkom v sredstva 
(vrednoteno po nabavni vrednosti 99.346.599 EUR) ustvarila 90.770.771 EUR prihodkov iz 
poslovanja.      
 

10. b) Prihodkovnost sredstev po neodpisani vrednosti = (prihodek iz poslovne dejavnosti 
(AOP 860 / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti AOP 002-003+004-005+006-007) 
Kazalnik prihodkovnosti sredstev (po neodpisani vrednosti) se je v letu 2011 malenkostno 
povečal v primerjavi z letom 2010. Iz kazalnika, ki znaša 2,144,  izhaja, da  je bolnišnica z 
vložkom v sredstva (vrednoteno po neodpisani vrednosti  42.340.437) ustvarila 90.770.771 
EUR prihodkov iz poslovanja.     
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8.      OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI  
 
V letu 2011 ni bilo izvajanih rednih strokovnih nadzorov. V letu 2011 pa je bilo opravljenih 6 
izrednih strokovnih nadzorov. V enem primeru je bilo o nevarnem opozorilnem dogodku 
obveščeno Ministrstvo za zdravje. V tem primeru so bili izvedeni tudi ukrepi za preprečevanje 
podobnih dogodkov. V ostalih primerih interni strokovni nadzori niso ugotovili pomembnih 
odstopanj od ustaljenih načinov zdravljenja. 
 
Na higienskem področju ugotavljamo povečanje MRSA pozitivnih bolnikov, kar je skladno s 
trendi v ostalih slovenskih bolnišnicah. Poseben problem so še vedno intenzivne enote. 
Nadaljevati bo potrebno aktivnosti za poenotenje odvzemov nadzornih kultur po celi bolnišnici in 
zmanjšati delež predanalitičnih napak. 
Pri ESBL+ izolatih ugotavljamo stagnacijo, kar je precej bolje kot v večini ostalih bolnišnic. To 
dejstvo pripisujemo predvsem zgodnji detekciji in posledično pravočasnemu ukrepanju. 
 
V letu 2011 (natančneje od junija 2011) smo na podlagi navodil dopisa MZ z dnem 5.4.2011 
poročali podatke na MZ, objavljali na spletnih straneh oz. vnašali podatke v informacijski sistem 
projekta Kakovost v zdravstvu Slovenije Zdravniške zbornice Slovenije naslednje kazalnike 
kakovosti: 
Št. Št. KK /ime KK MZ apr-jun jul-sept okt-dec 
1. 21 - Razjede zaradi pritiska da ne da 
2. 22 - Čakalna doba za CT / da da 
3. 23 - Učinkovitost dela v op. bloku / da da 

4. 42 -  Pacienti z AMI, ki jim je bil ob odpustu predpisan 
Aspirin 

/ da da 

5. 45 - Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka 
(65+)  

- - da 

6. 65 - Poškodbe z ostrimi predmeti da ne da 
7. 67 - Padci pacientov da ne da 
8. 68 - Varnostna kultura anketa izvedena spomladi 2011 
9. 69 - Tujek v telesu (po operativnem posegu) - - da 

10. 70 - Nenamerna punkcija ali laceracija (bolnika) / / da 
11. 71 - Kolonizacija z MRSA da da da 

Legenda: 
/ : sistem spremljanja kazalnika kakovosti ni bil vzpostavljen 
- : poročanje kazalnika kakovosti je 1x letno 
ne: uradne natančnejše obrazložitve kazalnika kakovosti niso bile posredovane, izračun KK ni 
bil izvedljiv 
 
Pri analizi omenjenih kazalnikov ugotavljamo v večini primerov izboljšanje, razen pri spremljanju 
učinkovitosti dela v operacijskem bloku, kar je delno posledica dodatnih operativnih ur v 
popoldanskem času, kjer operacije vsi člani ekip izvajajo v obliki rednega delovnega časa. 
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Iz spodnje tabele je razviden pričetek vnosa podatkov za kazalnike kakovosti ZZS v 
informacijski sistem projekta Kakovost v zdravstvu Slovenije ZZS: 

Št. KK ZZS Oznaka KK 
ZZS Pričetek vnosa podatkov 

1. 38 – Ginekologija – ginekološke operacije – 
izgube krvi q004 Druga polovica l.2011 

2. 39 – Perinatologija – Apgar 
3. 40 – Perinatologija – transfuzije 
4. 41 -  Perinatologija – porodi brez intervencij 

q028 (Peris) Januar 2011 

5. 43 -  Kardiologija – AMI-STEMI, PCI, 
NSTEMI q011 Druga polovica l.2011 

6. 50 -  Abdominalna kirurgija – op žolčnih 
kamnov (pošk. Žolčevoda) 

7. 51 -  Abdominalna kirurgija – op žolčnih 
kamnov (transfuzija) 

q001 
september – december 
2011 (po navodilih 
nosilcev projekta) 

8. 56 -  Urologija – benigna hipertrofija 
prostate 

9. 57 -  Urologija – benigna hipertrofija 
prostate – uhajanje seča 

q044 Druga polovica l. 2011 

10. 59 – Okulistika – katarakta (po op. krvavitev 
v 3 tednih) 

11. 60 – Okulistika – katarakta (pošk.lečne 
ovojnice po op.) 

12. 61 – Okulistika – katarakta (vidna ostrina 
pred/po op.) 

q019 
Oktober 2011 (po 
navodilih nosilcev 
projekta) 

 
Podatki s področja travmatologije – q043 niso bili vneseni – nestrinjanje stroke s spremljanjem 
kazalnika, ki je primarno namenjen ortopedskim bolnikom in ne travmatološkim. 
 
Pri večini omenjenih kazalnikov ne ugotavljamo negativnih trendov. 
 
V letu 2011 ni bilo vzpostavljeno spremljanje naslednjih kazalnikov kakovosti: 
Št. Št. KK /ime KK 

1. 46 - Profilaktična uporaba antibiotikov 

2. 63 - Uporaba krvnih komponent 

3. 64 - Bolnišnična poraba protimikrobnih zdravil 

4. 47 - Pooperativna trombembolija 

 
Na Področju zdravstvene nege so bili skoraj vsi letni cilji usmerjeni v povečanje oz zagotavljanje 
kakovosti in varnosti za paciente. 

Meseca aprila je bila izvedena anketa o zadovoljstvu bolnikov. Razdelili smo 700 anketnih 
vprašalnikov, vrnjenih je bilo 673 oz 96%. Ocene posameznih vprašanj so zelo dobre in se v 
primerjavi z letom 2010 niso spremenile. V analizi ankete za posamezen oddelek so poleg 
standardnih odgovorov na vprašanja  zavedene najpogostejše pritožbe (ropot, hrup in glasnost 
tako zaposlenih kot bolnikov, preveč obiskov, preveč postelj v bolniški sobi, premalo stranišč, 
perila,..) pohvale (prijazen odnos zaposlenih) in mnenja bolnikov Na oddelkih so na podlagi 
ugotovljenih odstopanj oz negativnih ocen planirali in izvedli korektivne ukrepe. 
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Na bolnišničnih oddelkih smo dvakrat izvedli negovalne vizite, skupno 50. Negovalna vizita je 
namenjena preverjanju urejenosti bolniške sobe ter dokumentiranja oz kakovosti izidov 
negovalnih intervencij pri posameznem bolniku. Ocenjevali smo več področij in sicer: urejenost 
in osebno higieno bolnikov, izpolnjevanje negovalne dokumentacije, urejenost postelje in 
bolniške sobe, identifikacijo bolnika ter posamezne aktivnosti zdravstvene nege (upoštevanje 
protokola opazovanja pri uvedenem intravenskem kanalu ali je fiksacijo bolnika naročil zdravnik 
in to zapisal na temperaturnem listu, nadzor nad vstavljenim urinskim katetrom, itd.). Na podlagi 
odstopanj so potem načrtovali korektivne in preventivne ukrepe. Pri drugi presoji v mesecu 
oktobru smo za negovalno vizito uporabili Alpha metodologijo. Od skupno 28 izvedenih je bilo 
skladnih 64% ter 36% neskladnih. Največkrat ugotovljene pomanjkljivosti pri negovalnih vizitah 
so bile: pomanjkljivo dokumentiranje na negovalnem listu, nenamenska uporaba rjuh, 
pomanjkljiv nadzor intravenskega kanala, neizpolnjena Morse lestvica ter nEURejena bolniška 
soba,.  

Preteklo leto smo pričeli z izvedbo presoj izvedbe postopkov po negovalnih standardih na 
osnovi Alpha metodologije. Presoje so potekale meseca junija in decembra. Rezultati so bili 
sledeči: 

- Aplikacija terapije intravenozno – izvedenih je bilo skupno 71 presoj postopkov 
(skladnih je bilo  89%, neskladnih 11%).  

- Odvzem krvi iz vene – izvedenih je bilo skupno 81 presoj postopkov (skladnih je bilo 
81%, neskladnih 19%). 

- Kapilarni odvzem krvi – izvedenih je bilo 55 presoj postopkov (skladnih je bilo 87%, 
neskladnih 13%): 

 
V primeru odstopanj smo načrtovali korektivne in preventivne ukrepe. Namen presoj je 
zagotoviti uspešno in učinkovito izvedbo postopkov, kar ima vpliv na kakovost in varnost 
pacientov ter nenazadnje na stroškovno učinkovitost. Na ta način se preprečijo nepotrebne 
ponovitve posameznih postopkov. 
 
V letu 2011 je bilo izvedenih 60 presoj kontaktnih izolacij, od tega je bilo 40% neskladnih – 
pomeni da niso bila upoštevana predpisana merila. V primerjavi z letom 2010 se je delež 
neskladnih presoj zmanjšal za 28%, kar je zelo dobro, saj smo si za cilj postavili 10% izboljšavo. 
Stroški napak pri odvzemu nadzornih kužnin so se v primerjavi z letom 2010 zmanjšali za  
2134EUR oz 40%. Rezultat je dober, še vedno pa ostaja podvajanje odvzemov pri premestitvah 
znotraj bolnišnice ter napačni odvzemi ob stiku z MRSA/ESBL. 
 
Preteklo leto je bilo zabeleženih 140 padcev bolnikov, to je 22 manj kot v letu 2010. Zaposleni 
so v preteklem letu začeli beležiti padce v informacijski sistem Birpis, kar omogoča hitrejšo 
obdelavo podatkov. Na 8 oddelkih se je število povečalo, na 12 pa zmanjšalo. Najpogostejši 
vzrok za padec je bil neupoštevanje navodil zdravstvenega osebja in precenjevanju lastne 
sposobnosti. Incidenca padcev se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšala in sicer iz 0,36 na 
0,31. Pri vseh pacientih ob sprejemu in spremembi stanja naredimo oceno ogroženosti za 
padec s pomočjo Morse lestvice, kar nam omogoča takojšnjo prepoznavo ogroženih pacientov 
in s tem načrtovanje aktivnosti za njihovo preprečevanje. 
 
Spremljali smo pojavnost razjede zaradi pritiska. Tudi evidentiranje le-teh je v preteklem letu 
prešlo v informacijski sistem Birpis. Skupno število vseh pacientov z RZP je bilo 329, kar je več 
kot v letu 2010, ko je bilo teh 246. Ob sprejemu v bolnišnico je bilo evidentiranih 193 pacientov 
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z RZP, v letu 2010 je bilo teh 172, na novo je pridobilo RZP v bolnišnici 136 pacientov, kar je 
zopet več kot leta 2010, ko je bilo teh 74. Incidenca je 3,41 in se je v primerjavi z letom 2010 
močno povečala. Ocenjujemo, da porast izhaja iz boljšega evidentiranja. Preteklo leto smo 
nabavili toliko antidekubitusnih blazin, kot so bile sporočene potrebe iz oddelkov, poleg tega 
smo začeli z izobraževanjem vseh zaposlenih na temo »Preprečevanje razjede zaradi pritiska«. 
 
Na 26 oddelkih je bilo izvedeno 184 pogovorov o varnosti in se je v primerjavi z letom 2010 
povečalo za 12%. Večji del pogovorov se je nanašal na varnostne zaplete, ki bi lahko privedli do 
škode za bolnika. Na novo pa je bila obravnavana tudi varnost zaposlenih. 
 
Obrazec Protokol priprave bolnika na operativni poseg je bil izpolnjen v 11162 primerih, kar je 
634 obrazcev več, kot leta 2010. S preverjanjem priprave bolnika na operativni poseg oz 
preverjanjem pravega mesta operativnega posega žal še vedno ne moremo biti zadovoljni, saj 
je bilo več kot polovica protokolov pomanjkljivo izpolnjenih, se pravi, da je manjkal eden ali več 
podpisov. Pri tem ne gre vseh po vrsti grajati, saj so oddelčne medicinske sestre protokol 
podpisale kar v 97,25%. Slabša je situacija naprej in sicer: podpis anestezijske medicinske 
sestre je bil na 56,2%, medicinske sestre inštrumentarke na 70,1% in zdravnikov na 24,9% 
protokolov.  
Število prijavljenih vbodov z iglo se je v primerjavi z letom 2010 zvišalo in sicer iz 11 na 22. 
Incidenca je 0,0125. To višje število zabeleženih vbodov pripisujemo stalnemu opozarjanju, da 
je potrebno vbode evidentirati, saj šele na podlagi ugotovljenih vzrokov za njihov nastanek 
lahko planiramo preventivne ukrepe. 
 
V skladu s kazalnikom številka 67 – Kultura varnosti je bila meseca maja izvedena Anketa o 
zaznavanju kulture varnosti pacientov med zaposlenimi. Rezultate smo prejeli tik pred 
zaključkom leta, zato nadaljnjih aktivnosti na njihovi osnovi še nismo izpeljali. Anketni vprašalnih 
je izpolnilo 808 zaposlenih, od tega 24% diplomiranih medicinskih sester, 36% srednjih 
medicinskih sester, 8% zdravnikov specialistov, 3% zdravnikov specializantov, 3% radioloških 
inženirjev, 3% fizioterapevtov, 5% oddelčnih administratork, 3% strežnic in 8% zaposlenih iz 
drugih poklicnih skupin. Skupna ocena kulture varnosti pacientov kaže povprečje pozitivnih 
odgovorov pri 12 razsežnostih kulture varnosti pacientov. Nobena od razsežnosti ne presega 
meje 75%, kar bi pomenilo, da je bolnišnica na tem področju dobra. Področja, ki so na ravni 
50% ali manj pozitivnih odgovorov pomenijo prioritetne priložnosti za izboljšave in sicer: timsko 
delo med bolnišničnimi enotami (43%), ne kaznovalni odziv na napake (41%), podpora vodilnih 
za varnost pacientov (35%) in ustrezno število osebja (29%). Kljub ne najboljšim ocenam pa 
lahko rečemo, da stanje ni tako črno, saj je bilo v sklopu razsežnosti »Učeča se organizacija in 
nenehno izboljševanje uspešnosti« trditev »Aktivno delamo stvari za izboljšanje varnosti 
pacientov« pozitivno ocenjena z 80%. 
 
Preteklo leto smo začeli uporabljati algoritme za oskrbo kroničnih ran. Ti so bili vezani na 
spremembo dostopnosti pri naročanju iz Lekarne. Skupina, ki je pripravila Navodila za 
naročanje sodobnih oblog za kronične rane, je po vzoru naročanja antibiotikov le-te razdelila na 
dve skupini in sicer skupino A, ki je prosto dostopna, in skupino B, za katero je potrebna 
posebna naročilnica. Naš namen je bil poleg tega doseči višjo stopnjo znanja o ranah in uporabi 
sodobnih oblog za kronične rane pri zaposlenih. Med letom smo preverjali sam postopek 
naročanja in seveda, kako se nov način kaže v denarju. Seveda je prihajalo do odstopanj, 
katera so bila predstavljena na sestanku predstojnikov in glavnih medicinskih sester. Končni 
rezultat pa je vzpodbuden, saj je razvidno, da smo na ta način prihranili okoli 50.000EUR, ker 
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se je uporaba oblog iz liste B občutno zmanjšala. Pokazalo se je, da nekateri oddelki teh 
materialov sedaj sploh ne naročajo in da se je povečala poraba cenejših materialov, ki niso na 
naročilnico. 
Na treh kirurških oddelkih smo začeli uporabljati modificiran zgodnji opozorilni točkovnik (MEWS 
– Modified early warning score), ki je namenjen odkrivanju ogroženih pacientov in sprožanju 
odziva zdravstvenega osebja. Obsega merjenje fizioloških spremenljivk, ki jih tudi običajno 
merimo (RR, pulz, temperatura, zavest, diureza). Večje kot je število točk, bolj je pacient 
ogrožen. Namen MEWS-a je oborožiti medicinske sestre  z orodjem, na podlagi katerega lahko 
argumentirano pokličejo zdravnika.  
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9.      OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
9.1.    Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 
 
Ocena notranjega nadzora javnih financ (NNJF) v bolnišnici temelji na samoocenitvi NNJF s 
pomočjo samoocenitvenega vprašalnika in na ugotovitvah notranjih revizij in spremljanj 
napredovanj po notranjih revizijah. V samoocenitev NNJF 2011 so bili vključeni vodje sektorjev, 
predstojniki in glavne sestre oddelkov, vodja Nabavne službe in vodja Službe za notranjo 
revizijo. Povzamemo lahko, da so bila na ta način v samoocenitev vključena vsa poslovna 
področja v bolnišnici ter vsi odgovorni nosilci teh področij. Odzivnost na samoocenitev je bila 
tudi v letu 2011 preko 70%, kar zagotavlja zadostno reprezentativnost za posplošitev rezultatov 
na celotno bolnišnico. Povprečna ocena posameznih elementov NNJF se je v zadnjih treh letih 
gibala tako, kot to prikazuje naslednja slika: 

Primerjava po elementih NNJF
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Slika 1: Primerjava povprečnih ocen po elementih NNJF za zadnja 3 leta 
 
Iz prikaza je moč razbrati, da je bil pretežni del elementov NNJF za leto 2011 v povprečju 
ocenjen nekoliko bolje kot leto prej. Največji napredek (20%) v razvoju NNJF je evidentiran na 
področju notranjega kontrolnega okolja, kar kaže na to, da se zavedanje o nujnosti in pomenu 
NNJF v bolnišnici povečuje. Neposredno povezavo predstavlja tudi intenzivno prilagajanje 
obstoječe ureditve laboratorijske dejavnosti v naši bolnišnici področnemu pravilniku, ki na 
državni ravni predpisuje ureditev laboratorijske dejavnosti. Predpisana ureditev temelji na 
vzpostavitvi ustreznih notranjih kontrol in zagotavljanju nenehnega nadzora.  
 
Najmanjši napredek v razvoju NNJF je izkazan na področju upravljanja tveganj (5%), ki se bo v 
prihodnje predvidoma izboljšalo, saj se bodo v letu 2012 pričele izvajati aktivnosti vzpostavljanja 
registrov obvladovanja poslovnih tveganj na medicinskih oddelkih. Nekoliko manj optimistično je 
bilo ocenjeno področje nadzora, katerega ocena po samoocenitvi je v povprečju nekoliko nižja 
kot leto prej. Kljub temu je bila za leto 2011 povprečna ocena NNJF po samoocenitvi v obdobju 
zadnjih treh let  nekoliko boljša od predhodnih let, kar prikazuje slika 2.   

POVPREČNA OCENA NNJF

2,30

2,45
2,52

2009 2010 2011
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Slika 2: Primerjava povprečne ocene NNJF v obdobju zadnjih treh let 
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Upoštevajoč z internim predpisom o obvladovanju poslovnih tveganj določen pretvornik 
povprečnih ocen v deleže poslovanja lahko zaključimo, da se je s povprečno oceno za leto 
2011 razvitost NNJF še bolj približala deležu 60% vseh poslovnih področij v bolnišnici.1  
 
V procesu samoocenitve NNJF so ocenjevalci za področje svojih pristojnosti in odgovornosti 
navedli tudi primere izboljšav na področju NNJF in tveganj, ki se jih zavedajo ter ukrepov za 
njihovo obvladovanje. Tako povprečne ocene kot tudi Izboljšave in tveganja so zapisana v  
obrazcu Izjava o oceni NNJF, ki je v prilogi. 
 
9.2. Zagotavljanje notranjega revidiranja 
 
V bolnišnici smo v letu 2011 zagotavljali zakonsko obveznost notranjega revidiranja s pomočjo 
lastne Službe za notranjo revizijo (služba). V okviru službe je zaposlen en državni notranji 
revizor. Revizor opravlja naloge vodenja službe in ostale aktivnosti na področju notranje 
revizijske dejavnosti. Organizacijski status službi omogoča, da svoje poslanstvo izvaja 
neodvisno in nepristransko. Služba je v letu 2011 svoje naloge izvajala profesionalno, skladno s 
Kodeksom etike notranjih revizorjev in upoštevajoč Usmeritve za državno notranje revidiranje 
ter določila Pravilnika o delovanju Službe za notranjo revizijo. 
 
9.3. Aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti 
 
9.3.1. Notranje revidiranje 
 
Služba je v letu 2011 izvedla notranje revizije obvladovanja poslovnih tveganj na naslednjih 
področjih: 
- evidenca delovnega časa rentgenologov na dan 09.03.2011 (izredna notranja revizija), 
- poraba potrošnega materiala za tiskalnike in fotokopirne stroje (redna revizija), 
- izkoriščenost delovnega časa ambulant (redna revizija) in 
- notranje kontrole zagotavljanja pravilnosti v programskem okolju BIRPIS21 (redna notranja  
   revizija, ki je trenutno v teku in bo predvidoma končana v marcu 2012). 
 
Povzetek ugotovitev in dana priporočila k reviziji evidence delovnega časa rentgenologov na 
dan 09.03.2011 so: 
 
UGOTOVITEV 
V procesu izredne notranje revizije je bilo ugotovljeno, da za rentgenologe v okviru 
Rentgenološkega oddelka za dan 09.03.2011 ne obstaja dokumentacija, ki bi zagotavljala 
ustrezno časovno sledljivost prisotnosti posameznega rentgenologa na delovnem mestu oz. na 
posameznem delovišču. Ugotavljamo, da se v okviru oddelka za rentgenologijo za poklicno 
skupino rentgenolog ne spoštujejo predpisana interna  določila glede evidence delovnega časa, 
ki se nanašajo na vpisno knjigo. 
 
PRIPOROČILA 
Notranji revizor v zvezi s tem ni podal priporočil. 
 

                                                 
1
 V skladu s pravilnikom je pretvornik ocen v deleže poslovanja sledeč: 

4 – celotno področje poslovanja (več kot 80%) 
3 – pretežni del poslovanja (med 60% in 80% poslovanja) 
2 – posamezna področja poslovanja (manj kot 60% poslovanja) 
1 – uvedene so začetne aktivnosti (0% poslovanja) 
0 – uvedene niso niti začetne aktivnosti (0% poslovanja) 
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Povzetek ugotovitev in dana priporočila k reviziji  porabe potrošnega materiala za tiskalnike in 
fotokopirne stroje so: 
 
POVZETEK UGOTOVITEV 
Sistem notranjih kontrol za obvladovanje tveganj neracionalne porabe PTK je pomanjkljiv. V 
obstoječi ureditvi so odsotne notranje kontrole, ki bi bile usmerjene v učinkovito in uspešno 
obvladovanje tveganj neupravičenih  pritiskov na povečevanje stroškov PTK. V strukturi celotnih 
stroškov bolnišnice predstavljajo revidirani stroški relativno majhen delež. V povprečju 
celotnega revidiranega obdobja ne presegajo niti polovice odstotka celotnih stroškov. Kljub 
temu mora bolnišnica na tem področju vzpostaviti ustrezen sistem notranjih kontrol, ki bo 
zagotavljal gospodarno in učinkovito izrabo sredstev, povezanih z revidiranim področjem. 
Zaradi relativno majhnega deleža stroškov je še toliko bolj pomembno, da so notranje kontrole 
čim bolj racionalne in ne povzročajo dodatnih stroškovnih bremen brez ustrezne dodane 
vrednosti.  
 
V procesu notranje revizije smo evidentirali primer dobre prakse. Vsa obvestila in informacije, ki 
jih pripravljajo strokovne službe, se vodstvom oddelkov in služb posredujejo praviloma le v 
elektronski obliki. Na podlagi tega ocenjujemo, da vodstvo prepoznava tveganja povezana z 
rastjo stroškov PTK in si prizadeva vzpostaviti ureditev za njihovo obvladovanje. 
 
PRIPOROČILA: 
1. Priporočilo: Na podlagi obsega dela naj se opredeli optimum potrebne količine pisarniškega 

papirja po posameznih organizacijskih enotah. Na tej podlagi naj se izdela letni načrt 
stroškov PTK po organizacijskih enotah, ki bo ustrezno sodilo za ugotavljanje odmikov in 
ukrepanje. 
 

2. Priporočilo: V obliki internega predpisa ali sklepa naj vodstvo bolnišnice sprejme usmeritve 
za racionalizacijo stroškov porabe PTK za naslednje primere: 
Kopičenja zalog PTK po deloviščih. Predlagamo, da se prepove kopičenje zalog. 
 
Barvno izpisovanje dokumentov. Predlagamo, da se možnost barvnega izpisovanja 
centralizira in s tem omeji le na tajništvo direktorja, tajništvo strokovnega direktorja in 
tajništvo glavne medicinske sestre bolnišnice.  V ta namen naj se prepove barvno 
izpisovanje dokumentov na vseh ostalih deloviščih. V procesih izdaje pisarniškega materiala 
v uporabo naj se vzpostavi notranja kontrola, ki bo zagotavljala dosledno uresničevanje te 
omejitve v praksi, torej izdajo materiala za barvno izpisovanje samo za delovišča tajništvo 
direktorja, tajništvo strokovnega direktorja in tajništvo glavne medicinske sestre bolnišnice. 
Tudi v procesih nabave računalniške opreme oz. tiskalnikov naj se vzpostavi notranja 
kontrola, ki bo zagotavljala uresničevanje te usmeritve v praksi.  
 
Uporaba pisarniškega papirja z natisnjenim znakom bolnišnice. Predlagamo, da se za 
interno komuniciranje oz. komuniciranje med oddelki in službami v bolnišnici  prepove 
uporaba pisarniškega papirja z natisnjenim znakom bolnišnice in se vzpostavi ureditev, ki jo 
določa Organizacijski predpis obvladovanja splošnih dokumentov.  Nabor dokumentov 
splošnega pomena v organizacijskem predpisu obvladovanja dokumentov splošnega 
pomena naj se dopolni z oznako za dokument-dopis.  

 
Za komuniciranje z zunanjimi javnostmi predlagamo, naj Uredniški odbor, ki je določen s 15. 
členom Pravilnika o komuniciranju z zunanjimi javnostmi, zavzame stališče o tem, v katerih 
primerih in s katerimi zunanjimi javnostmi se komunicira z uporabo pisarniškega papirja z 
natisnjenim znakom bolnišnice. V Nabavni službi naj se vzpostavi notranja kontrola, ki bo pri 
izdaji pisarniškega materiala v uporabo zagotavljala dosledno uresničevanje te omejitve v 
praksi. 
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Obojestransko izpisovanje in fotokopiranje dokumentov. Predlagamo, da vodstvo izda 
predpis o  obveznem obojestranskem izpisovanju in fotokopiranju dokumentacije v 
bolnišnici. Ustrezna strokovna služba naj izda uporabniška navodila za obojestransko 
izpisovanje in fotokopiranje ter izvede usposabljanje uporabnikov na njihovih delovnih 
mestih. V kolikor so delovišča, kjer proces dela pogojuje večjo količino izpisov, opremljena s 
tiskalniki, ki ne vključujejo možnosti nastavitve obojestranskega izpisa, naj se zamenjajo z 
obstoječimi tovrstnimi tiskalniki, ki so nameščeni na deloviščih, kjer je manj izpisovanja. 
 
Usmeritve glede Izpisovanja in fotokopiranja študijskega gradiva na stroške bolnišnice.   
 
Usmeritve glede izpisovanja in fotokopiranja delovnih gradiv in gradiv ter prispevkov v zvezi 
z aktivno udeležbo delavcev bolnišnice na konferencah, posvetih, delovnih sestankih, 
katerih organizator ni Splošna bolnišnica Celje. 

 
Usmeritve glede izpisovanja in fotokopiranja delovnih gradiv in gradiv za potrebe izvajanja 
izobraževalnega procesa s strani delavcev bolnišnice, ki so nosilci predmetov v okviru 
dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja (predavatelji na fakultetah, visokih 
strokovnih šolah, nosilci vaj in podobno). 

 
3. Priporočilo:  Predlagamo naj se gradivo za Seje sveta zavoda naslovnikom praviloma pošilja 

le v elektronski obliki. To priporočilo naj se obravnava na naslednji seji Sveta zavoda pod 
točko Predlogi in pobude. 

 
UKREPI 
Vsa priporočila so bila sprejeta. Za njihovo uresničevanje je direktor sprejel sledeče ukrepe: 

- K 1. priporočilu: Ker aktivnosti v tej smeri že potekajo, ni potrebe, da bi direktor sprejel 
sklep. 

- K 2. priporočilu: Predlog usmeritev, ki izhajajo iz priporočil, naj zapiše Služba za 
poslovno koordinacijo in protokol, potrdil pa jih bo direktor. V zvezi s tem zaključkom 
direktor ne bo sprejel nobenega sklepa. 

- K 3. priporočilu: Priporočilo se sprejme. Direktor bo izdal sklep, da se gradiva  za seje 
Sveta zavoda posredujejo v elektronski in papirni obliki le predsedniku in članom Sveta 
zavoda, direktorju in strokovnemu direktorju. Vsem ostalim pa se gradivo pošlje le v 
elektronski obliki. Predlog sklepa pripravi Služba za poslovno koordinacijo in protokol. 

 
Povzetek ugotovitev in dana priporočila k reviziji k notranji reviziji izkoriščenosti delovnega časa 
ambulant so: 
 
UGOTOVITEV 
Obstoječ sistem notranjih kontrol za obvladovanje tveganj neučinkovite in neuspešne 
izkoriščenosti delovnega časa ambulant je mestoma pomanjkljiv in ga je treba dopolniti. V 
obstoječi ureditvi so vzpostavljene notranje kontrole za dosledno uresničevanje dogovorjenega 
obsega ambulantnega dela. Notranje kontrole v praksi tudi delujejo. V celoti pa so  odsotne 
notranje kontrole, ki bi bile usmerjene v zagotavljanje doslednega uresničevanja dogovorjenih 
ordinacijskih časov ambulant. 
 
Na podlagi ugotovitev lahko zaključimo, da je bila v prvem polletju letošnjega leta (op. 2011) 
stopnja izkoriščenosti delovnega časa ambulant zelo visoka in sicer  na račun ne uresničevanja 
dogovorjenih ordinacijskih časov večine specialističnih ambulant. S pogodbo dogovorjen obseg 
dela v specialističnih ambulantah je bil realiziran v celoti, mestoma celo nekoliko presežen, in to  
v bistveno krajšem času, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo ZZZS. Ugodno razmerje med 
uresničenim obsegom dela in efektivnim časom ambulantnega dela ne predstavlja ugodnega 
kazalca, nasprotno, pomeni kršitev pogodbenih določil ZZZS in kršitev pravic pacientov, ki 
izhajajo iz zakona o pacientovih pravicah. 
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PRIPOROČILA 
1. priporočilo: Zaradi nenehnega omejevanja sredstev za javne bolnišnice s strani ZZZS,  je 
velika verjetnost, da bo bolnišnica v prihodnje vedno težje izpogajala tolikšen obseg sredstev, ki 
bo zagotavljal uravnoteženost poslovanja brez ustreznega obvladovanja kadrovske politike. 
Zato je še toliko bolj pomembno, da se v bolnišnici vzpostavi  ustrezno načrtovanje kadrov, ki 
bo skladno z dejanskimi potrebami in razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi. Predlagamo: 

- V okviru Splošno kadrovsko pravnega sektorja naj se nadaljuje z izdelavo internih 
kadrovskih normativov in standardov optimalne sestave kadrovskih virov za vsa delovna 
področja v bolnišnici. V prakso naj se uvede metodologija kadrovskega načrtovanja, ki 
bo osnovana na  internih kadrovskih normativih in bo temeljila na ključnih dejavnikih 
vodenja učinkovite kadrovske politike v bolnišnici (Sprejeto priporočilo notranje revizije s 
strani direktorja z dne 30.11.2010, zapisnik 158. seje PK, zapis k 2. točki dnevnega 
reda). 

- Vzpostavi naj se sistem pretvorbe vsakokratno pogodbeno dogovorjenega kadrovskega 
obsega po posameznih ambulantah (upoštevajoč dogovorjene ordinacijske čase) v 
finančni načrt tako, kot se to izvaja za dogovorjen obseg ambulantnega  dela.  Iz 
pogodbeno dogovorjenih ur po posameznih področjih naj se izdela plan kadrov po 
specialističnih ambulantah. Tovrstno načrtovanje kadra po ambulantah naj se začne s 
finančnim načrtovanjem za leto 2012. 

 
2. priporočilo:  Vodstvo bolnišnice naj vzpostavi sistem notranjih kontrol, ki bo zagotavljal 
učinkovito in uspešno uresničevanje pogodbeno dogovorjenega ordinacijskega časa ambulant. 
Primer notranje kontrole je zagotovitev ustreznega evidentiranja prisotnosti delavcev na 
ambulantnih deloviščih. S strokovnega vidika je najbolj sprejemljiva elektronska evidenca. V 
primeru, da trenutno še niso vzpostavljeni pogoji za elektronsko evidentiranje prisotnosti na teh 
deloviščih, naj se v vmesnem času vzpostavi ročna evidenca, ki naj služi kot podlaga za vnos 
podatkov v BIRPIS2. Nad izvajanjem tovrstne notranje kontrole naj se vzpostavi ustrezen 
vodstveni nadzor. Jasno naj se opredeli nabor ukrepov za ugotovljene odmike, ki naj se v praksi 
tudi dosledno izvajajo.     
 
3. priporočilo: Podobno kot za področje s pogodbo ZZZS dogovorjenega obsega ambulantnega 
dela naj se tudi za področje kadrov vzpostavi sistem rednega mesečnega spremljanja 
realiziranega obsega kadrov po ambulantah s pogodbeno dogovorjenimi kadrovskimi 
kategorijami. V ta namen naj se v BIRPIS21  zagotovi možnost  avtomatske mesečne obdelave 
podatkov o kadrih in urah. Obdelava podatkov v BIRPIS21 je trenutno nastavljena za potrebe 
statističnega poročanja IVZ in se izvede samo dvakrat letno – polletno in letno.   Po vzoru 
avtomatske obdelave podatkov v okviru »modula kocka«, ki predstavlja podlago za spremljanje 
realiziranega obsega dela po posameznih organizacijskih enotah-ambulantah, naj se v »modulu 
kocka« zagotovi tudi avtomatska obdelava podatkov za redno mesečno spremljanje 
realiziranega obsega kadrov in ur  efektivnega dela ambulant. Možnost uporabe »modula 
kocka« naj se zagotovi  tudi uporabnikom v okviru Splošno kadrovsko pravnega sektorja. Pisno 
zahtevo s specifikacijo zahtev za dopolnitev avtomatske obdelave podatkov o kadrih in urah  naj 
Splošna služba naslovi na Službo za informatiko.  
 
 
UKREPI 
Vsa priporočila so bila sprejeta. Za njihovo uresničevanje je direktor sprejel sledeče ukrepe: 
K 1. priporočilu: Direktor bo izdal sklep o takojšnjem pričetku z aktivnostmi snovanja 
metodologije za pretvorbo pogodbeno opredeljenih kadrovskih kategorij za področje 
specialističnih ambulant v finančni načrt. Izvajalec sklepa bo Splošno kadrovsko pravni sektor. 
K 2. priporočilu: Direktor se bo v zvezi s tem priporočilom sestal s strokovnim direktorjem. 
K 3. priporočilu: Direktor bo izdal sklep, da se specifikacija zahtev za dopolnitev obdelave 
podatkov o kadrih in urah zapiše takoj in se posreduje Službi za informatiko. Dopolnitev 
obdelave pa naj se uveljavi v praksi najkasneje v letu 2012. 
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Ker so bila s strani poslovodstva sprejeta vsa priporočila notranjega revizorja, ocenjujemo,  da 
je bila v letu 2011 stopnja naklonjenosti vodstva bolnišnice obvladovanju tveganj na revidiranih 
področjih zadovoljiva.  Realizacija in uresničevanje sprejetih priporočil v praksi bo Služba za 
notranjo revizijo preverila v letu 2012.  
 
V letu 2011 je služba izvedla spremljanje napredovanja, v okviru katerega je preverila 
uresničevanje sprejetih priporočil za dopolnitev sistema notranjih kontrol na področjih, ki so bila 
predmet notranjega revidiranja v letu 2010. To so sledeča področja: 

- prodaja krvi in krvnih pripravkov, kjer je bilo uresničenih 100% sprejetih priporočil; 
- izkoriščenost delovnega časa na oddelku za anesteziologijo, intenzivno medicino  

operativnih  strok in terapijo bolečin, kjer je bilo izkoriščenih 67%  sprejetih priporočil; 
- aktivno sodelovanje delavcev bolnišnice na posvetih, kongresih in konferencah, ki ne  

potekajo v organizaciji bolnišnice, kjer je trenutno realizacija priporočil v teku; 
- organiziranost notranjega transporta pacientov v bolnišnici, kjer so bila sprejeta 

priporočila realizirana. 
 
Na osnovi 93% stopnje uresničitve priporočil sprejetih v letu 2010 in realiziranih v letu 2011 
ocenjujemo, da je bila v letu 2011 dopolnitev sistema notranjih kontrol na področjih, ki so bila 
revidirana  v letu 2010, zadovoljiva. 
 
Poleg aktivnosti na področju notranjega revidiranja je služba v letu 2011 izvajala tudi naloge na 
področju svetovanja in metodološkega razvoja oziroma splošna opravila službe. 
 
9.3.2. Svetovanje 
 
Na področju svetovanja so bile aktivnosti službe usmerjene v uvedbo sistematičnega 
obvladovanja poslovnih tvegan (OPT) v bolnišnici s svetovanjem na področju posodabljanja 
sistema notranjih kontrol na različnih poslovnih področjih.  Tako je v letu 2011 služba izvedla 
naslednje aktivnosti na področju svetovanja: 

- Svetovanje na področju registra poslovni ciljev v okviru priprave Finančnega načrta za 
leto 2011 in izdelava registra tveganj za področje notranjega nadzora (načrtovana 
naloga). 

- Zapis pripomočka za lažje usklajevanje pri oblikovanju odgovornih oseb v zvezi z 
zbirkami podatkov v Splošni bolnišnici Celje (načrtovana naloga). 

- Informiranje nosilcev, ki so v skladu s Pravilnikom o obvladovanju poslovnih tveganj 
odgovorni za sporočanje letnih ciljev svojim podrejenim, glede aktivnosti o pripravi 
registrov poslovnih tveganj za poslovne cilje, ki so opredeljeni v Finančnem načrtu 2011 
(načrtovana naloga). 

- Izvedba treh delavnic na temo usposabljanja odgovornih oseb (predstojniki in glavne 
sestre oz. odgovorni tehniki)  za izdelavo registra poslovnih tveganj za medicinsko 
področje (načrtovana naloga). 

- Izdelava predloga seznama tveganj- veza sodelovanje v delovni skupini za pripravo 
načrta integritete na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije (izredna naloga). 

- Zapis predloga seznama tveganj in ukrepov obvladovanja za čakalne vrste- veza 
sodelovanje v delovni skupini za pripravo načrta integritete na zahtevo Komisije za 
preprečevanje korupcije (izredna naloga). 

- Priprava gradiva za sejo Sveta zavoda na temo »ovrednotenja prihrankov na področju 
stroškov pisarniškega materiala. Gradivo je vključevalo zapis ugotovitev redne notranje 
revizije porabe pisarniškega papirja, tonerjev in črnil (izredna naloga). 

- Na podlagi udeležbe na predstavitveni delavnici sistema ARMORIS za organizatorje 
dela, je služba za notranjo revizijo pripravila predlog izboljšav za izboljšanje uporabne 
vrednosti programa ARMORIS-uporabniškega modula planiranje in razporedi (izredna 
naloga). 

- Zapis predlogov notranjih kontrol za obvladovanje tveganj v zvezi s službenimi izhodi 
»peš-znotraj Celja« (izredna naloga). 
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- Predstavitev notranje revizijskih ugotovitev in priporočil za obvladovanje stroškov na 
področju potrošnega materiala za tiskalnike in fotokopirne stroje delovni skupini 
(načrtovana naloga). 

- Izdelava modela za vključitev sprejetih revizorjevih priporočil v proces finančnega 
načrtovanja (izredna naloga). 

- Izdelava predloga za vključitev aktivnosti, ki so povezane z vzpostavitvijo sistema za 
upravljanje varnosti informacij v predpisan način projektnega vodenja v bolnišnici 
(izredna naloga).  

- Analiza ankete o zadovoljstvu delavcev – december 2010 (izredna naloga). 
- Koordinacija priprave Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ 2010 (načrtovana 

naloga). 
- Analiza samoocenitvenih vprašalnikov o notranjem nadzoru javnih financ (preko 60 

vprašalnikov) ter priprava Izjave (načrtovana naloga). 
   
Zaključimo lahko, da so bile v letu 2011 vse načrtovane aktivnosti službe na področju 
svetovanja tudi realizirane.  
 
9.3.3. Metodološki razvoj in splošna opravila  
 
Na področju metodološkega razvoja in splošnih opravil je služba izvedla sledeče naloge: 

- Izdelava revizorjeve ocene zadovoljivosti naklonjenosti vodstva bolnišnice obvladovanju 
poslovnih tveganj v letu 2010 in ocene zadovoljivosti dopolnitve sistema notranjih kontrol 
za poslovna področja, ki so bila revidirana v letu 2009 (načrtovana naloga). 

- Izdelava letnega poročila službe za leto 2010 (načrtovana naloga). 
- Izdelava končnega poročila in izpolnitev obrazca v skladu z izvedeno samoocenitvijo 

(načrtovana naloga). 
- Sodelovanje pri pripravi letnega poročila bolnišnice za leto 2010 in finančnega načrta 

2011 za področje notranjega nadzora in obvladovanja poslovnih tveganj (redna naloga). 
- Priprava dveh prispevkov za interno glasilo Monitor (Poročilo o anketi o zadovoljstvu 

delavcev 2010 in Izjava o oceni NNJF 2010) (izredna naloga). 
- Udeležba na rednih delovnih sestankih Komisije za notranji nadzor v okviru Združenja 

zdravstvenih zavodov Slovenije (Komisija) (načrtovana naloga). 
- Udeležba na sestankih državnih notranjih revizorjev MF RS-Urada za nadzor proračuna. 
- Sodelovanje v delovni skupini za opredelitev vsebinskih izhodišč za računalniško 

podporo notranje revizijske dejavnosti.(načrtovana naloga). 
- Priprava rednih obdobnih poročil za direktorja o delu službe (načrtovana naloga). 
- Sodelovanje pri zapisu glavnega procesa notranje revizijske dejavnosti v bolnišnici v 

skladu z ISO metodologijo zapisov procesov (načrtovana naloga). 
- Predstavitev notranje revizijske dejavnosti v Splošni bolnišnici Celje študentu na praksi 

(izredna naloga). 
- Predlog dopolnitve Pravilnika o nabavnih procesih za področje notranje revizijskih 

storitev (izredna naloga). 
- Ocena osnutka Pravilnika o popisu z vidika NNJF (izredna naloga). 
- Predlog vsebin s področja službe za notranjo revizijo za objavo na intranetu in v brošuri 

za novo zaposlene delavce (izredna naloga). 
   

Na področju metodološkega razvoja in splošnih opravil so bile v letu 2011 izvedene vse 
načrtovane naloge. 
 
9.4. Register tveganj 
 
Za leto 2011 je bil izdelan register obvladovanja poslovnih tveganj za letne cilje, ki so bili 
opredeljeni v finančnem načrtu za leto 2011.  V registru so bili jasno opredeljeni ukrepi, ki so bili 
usmerjeni v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi letnimi cilji za 
2011. Na podlagi tako opredeljenega registra tveganj so bili v letu 2011 v okviru posameznih 
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služb nemedicinskega poslovnega področja izdelani registri tveganj z jasno opredeljenimi 
notranjimi kontrolami obvladovanja tveganj ter njihovimi nosilci. Za medicinsko področje pa so 
bila v letu 2011 izvedena usposabljanja odgovornih nosilcev za vzpostavitev registrov tveganj. 
Sami registri bodo vpeljani v prakso medicinskih oddelkov v prihodnjem letu.  
 
 
 
10.  POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 
 

Tabela 24: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

 NEDOSEŽENI CILJI UKREPI TERMINSKI NAČRT 
ZA DOSEGANJE 

1 Ureditev financiranja 
programa robotsko asistiranih 
radikalnih prostatektomij in 
internistične onkologije 

Predlog za financiranje v 
okviru Dogovora 2012 oz. 
aneksa k Dogovoru 2012; 
Sodelovanje pri pripravi 
finančnih standardov 
program internistične 
onkologije   

Financiranja 
programa robotske 
kirurgije s 1.1.2012. 

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

priprava razpisne 
dokumentacije in 
izvedba razpisa v letu 2012 

100% realizacija v letu 
2013 

3 1. faza oblikovanja 
regionalnega urgentnega 
centra - združitev s SNMP ZD 
Celje v nočnem času 

Nadaljnja dogovarjanja Leto 2013 – 2014, v  
odvisnosti od 
realizacije 
»Nadomestne 
novogradnje« 

4 Pridobitev statusa kliničnosti 
na KO za kompleksno 
obravnavo poškodb 

Intervencije na MZ Odvisno od odločitev  
strokovnih institucij 
MZ 

5 
Sprožitev postopka za 
pridobitev statusa kliničnosti 
za Center za bolezni ožilja 

Ponovna proučitev realnih 
možnosti skupaj s sorodnimi 
oddelki –  predvsem z Žilnim 
oddelkom ter Oddelkom  za 
kardiologijo.   

V  obdobju treh let.  

 
Pojasnila:  

1. Kljub celoletnim prizadevanjem SB Celje za rešitev vprašanja plačila povečanih 
stroškov iz naslova robotske kirurgije, žal tudi v letu 2011 ni prišlo do ustreznega 
finančnega pokritja tega programa v okviru obveznega zavarovanja.  

2. Cilj je delno realiziran,  realizacija je 10%.; digitalna slikovna diagnostika je uvedena 
na nevrologiji. Prihranek na porabi filmov. Razlog za delno realiziran cilj; investicijski 
program je bil potrjen s strani MZ šele v decembru 2011. 

3. Cilj ni realiziran zaradi zavračanja projekta s strani ZD Celje. 
4. Cilj ni realiziran zaradi zavrnitve vloge. 
5. Cilja v danih pogojih ni možno realizirati. 
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11.    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 2011 predstavila na največjem kariernem dogodku savinjske 
regije, na  2. 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 
v programu Visoke zdravstvene šole v Celju bodisi kot inštruktorji, predavatelji in habilitirani 
učitelji bodisi kot sodelavci v organih vodenja in upravljanja šole. 
   
Splošna bolnišnica Celje deluje tudi kot organizator ali soorganizator številnih strokovnih srečanj 
in delavnic. Z zdravstveno vzgojnim materialom (brošure, zgibanke, plakati,…) ozaveščamo 
bolnike in naše stranke o preventivi, o skrbi za lastno zdravje ter jih seznanjamo z načini 
zdravljenja posameznih obolenj in poškodb. Že leta aktivno sodelujemo s projektno pisarno 
Celje zdravo mesto. V letu 2011 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. Ob začetku motoristične in kolesarske sezone smo s policijsko upravo 
Celje sodelovali pri preventivnem osveščanju predstavnikov iz 39 moto-klubov celjske in 
koroške regije. Aktivno se je SB Celje v letu 2011 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 in temeljite higiene rok. 
 
V letu 2011 je SB Celje pridobila še drugi UNICEF-ov certifikat za uspešno uveden projekt 
Dojenju prijazna zdravstvena ustanova na otroškem oddelku. Gre za projekt, katerega cilj je 
večanje deleža izključno dojenih otrok v Sloveniji. Ob pridobitvi certifikata je bila SB Celje prva 
in edina bolnišnica v državi z obema Unicefovima certifikatoma. V letu 2011 je bolnišnica tudi 
obnovila certifikat TEMOS in tako ostala v njihovi mreži certificiranih zdravstvenih ustanov.    
 
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 
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kompleksu, ekološka sanacija pralnice, varno zbiranje in uničevanje kužnih odpadkov, izvajanje 
ukrepov za učinkovito porabo energetskih virov,…). V letu 2011 smo aktivno iskali 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, 
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.      
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12 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

 
12.1.    PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 
 
V letu 2011 smo se  na področju zaposlenosti v največji možni meri prilagajali Finančnemu 
načrtu in sanacijskemu programu. Kadrovska politika, ki smo jo izvajali, je bila racionalna, saj 
smo se usmerili v iskanje najbolj optimalnih rešitev. Usmerjeni smo bili v zagotavljanje ustrezne 
kadrovske strukture, saj sta zadostno število zaposlenih in njihova ustrezna usposobljenost 
bistveni osnovi za strokovno in kvalitetno izvajanje programa zdravstvenih storitev po pogodbi z 
ZZZS in za ostale naročnike.   
 
V letu 2011 smo s strani različnih medicinskih in nemedicinskih oddelkov prejeli  dodatne 
potrebe po novem kadru iz razloga povečanega obsega dela ter nadomeščanj dolgotrajnih 
odsotnosti. Zaradi neugodnih makroekonomskih pogojev, sprejetih finančnih okvirov, sprejetega 
sanacijskega programa in selektivne kadrovske politike za celotno leto, smo nove sodelavce 
zaposlili izključno na mestih, kjer je bilo to nujno potrebno za izvajanje delovnega procesa. V 
ostalih primerih smo iskali možne interne prerazporeditve. Tudi v letu 2011 se je nadaljevala 
deficitarnost posameznih poklicnih skupin, predvsem zdravnikov določenih specialnosti, kar je 
vplivalo na normalno delo posameznih oddelkov. Dodatno je kadrovsko situacijo otežilo še 
upokojevanje zdravnikov in posamezne odpovedi delovnih razmerij, ki niso bile načrtovane. V 
drugi polovici leta 2011 je izjemno porasla potreba po zdravnikih brez specializacije (sobni 
zdravniki). Do nje je prišlo zaradi odhodov specialistov v druge delovne organizacije in pričetka 
kroženja naših specializantov v drugih ustanovah. Tudi lani se je ponavljala praksa, da so naši 
specializanti opravljali specializacijo izven matične ustanove, opravljene delovne ure pa so se 
beležile v naši ustanovi. 
  
Ocenjujemo, da smo v danih okoliščinah kadrovsko politiko vodili racionalno. 
 
Deficitarnost zdravnikov posameznih specialnosti ostaja tudi v letu 2011. Kljub aktivni politiki 
zaposlovanja, zdravnikov posamezne specialnosti na trgu dela enostavno ni. Zdravnike 
specialiste potrebujemo predvsem na naslednjih področjih: anesteziologija, rentgenologija, 
nevrologija, interna medicina, pediatrija, infektologija, nuklearna medicina, patologija, 
revmatologija, urgentna medicina, oftalmologija, transfuziologija,… Manjkajoča specializantska 
mesta smo vse leto sporočali Zdravniški zbornici in nanjo naslavljali prošnje za njihovo 
dodelitev. Na podlagi uspešnega kadrovanja zdravnikov iz tujine smo lani zaposlili nekaj 
zdravnikov specialistov, ki pa so v začetni fazi odšli na dodatno usposabljanje oz. na kroženje 
izven matične ustanove. 
 
Tudi v  letu 2011 opažamo porast pripravnikov zdravnikov iz tujine, ki jih je v bolnišnico napotila 
Zdravniška zbornica.  
 
Na področju pridobivanja kadra za področje zdravstvene nege nimamo večjih težav.  
 
Pri oblikovanju kadrovske politike bolnišnice moramo upoštevati tudi dejstvo, da se obseg dela 
iz leta v leto povečuje (v letu 2011 za 2%). Zaradi staranja prebivalstva se stalno  veča ne le 
število, ampak tudi zahtevnost zdravstvenih obravnav. Temu trendu lahko sledimo le z 
zadostnimi, strokovno usposobljenimi ter motiviranimi sodelavci. 
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Tabela 25:  Realizacija 31.12.2010, plan 31.12.2011, realizacija 31.12.2011   

SSI 
Realizacija 
31.12.2010 

Plan 
31.12.2011 

Realizacija                      
31. 12. 2011 Ind. R/P 2011 

 VIII. 174 177 176 99,44 

od VIII. - zdravniki specialisti 169 172 171 99,42 

zdravniki specializanti 74 90 94 104,44 

zdravniki pripr. in brez spec. 26 31 22 70,97 

VII/2. 61 61 64 104,92 

VII/1. 431 442 441 99,77 

VI. 24 24 25 104,17 

V. 660 658 659 100,15 

I.- IV. 280 280 280 100,00 

Skupaj 1.730 1.756 1.761 100,28 

 
Na dan 31.12.2011 je bilo v Splošni bolnišnici Celje zaposleni 1.761 delavcev. 
 
Skupno število zdravnikov specialistov se je povečalo za 2, število zdravnikov specializantov pa 
kar za 20, kar je posledica relativno uspešnih aktivnosti za pridobivanje specializacij. Zdravnike 
pripravnike je k nam po metodologiji napotila Zdravniška zbornica. Za zdravnike pripravnike 
imamo predvidenih skupno 21 delovnih mest. V tej skupini opažamo porast napotenih tujcev na 
opravljanje pripravništva v SB Celje. Od vseh tujcev smo izrecno zahtevali, da dokažejo znanje 
slovenskega jezika na visoki ravni z opravljenim izpitom na Filozofski fakulteti. Tako smo 
zadostili zakonski direktivi po znanju slovenskega jezika pri opravljanju zdravniške službe. Na 
področju zdravnikov brez specializacije smo zaposlovali izključno v primerih, ko je bilo to 
upravičeno in potrebno (deficit, štipendijska pogodba).   
                                                                                                                                                                                                              
Z zdravniki specialisti in specializanti smo sklepali pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo za 
izvajanje programa dela v primeru 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 V letu 2011 smo imeli za dopolnilno 
delo zaposlenih  8 zdravnikov specialistov, ki so bili zaposleni povprečno za 8 ur na teden.  
 
Na področju zdravstvene nege smo v večji meri zaposlovali iz naslova nadomeščanj dolgotrajne 
bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta. Ker gre za fizično odsotnost sodelavk, smo za čas 
nadomeščanja zaposlili nov kader, kar pa se je odrazilo na povečanem številu fizično 
zaposlenih v bolnišnici. Nekaj novih zaposlitev na področju zdravstvene nege je bilo tudi zaradi 
povečanega obsega del. 
 

Tabela 26 : Vzroki za prenehanje delovnega razmerja v letih 2009, 2010 in 2011 

Leto 
Vzroki za prenehanje 

2009 2010 2011 

upokojitev  19 26 18 

invalidska upokojitev 4 1 0 

smrt  1 2 3 

drugi javni zavod 47 11 6 

druga organizacija 5 0 0 

potek določenega časa 55 45 76 

ostalo  12 21 21 

SKUPAJ 143 106 124 
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Tabela  27 : Fluktuacija delavcev v letih  2009, 2010 in 2011 

2009 2010 2011 
Stopnja strok. izobrazbe 

Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi 
VIII – zdravnik specialist 10 5 15 5 12 8 

VII – zdravnik specializant 45 48 17 20 11 26 
VII – zdravnik  sekundarij, brez 
specializacije 21 24 15 33 29 34 

VII – univ. ostali   1 5 1 3 1 2 

VII -  dipl.m.s., ostali dipl. 10 22 11 10 23 29 

VI  - višja med. sestra 2 0 1 0 0 0 

VI. VII.  – ostali 3 0 4 11 2 1 

V – zdravstveni tehnik 30 25 24 23 22 30 

V – ostali 7 12 6 10 13 14 

KV 2 5 6 4 8 8 

PK 12 4 6 1 3 3 

SKUPAJ 143 150 106 120 124 155 

 
Leto 2011 je zaznamoval eden večjih projektov na področju upravljanja stroškov dela oz. 
upravljanja delovnega časa zaposlenih. V spomladanskem obdobju smo pripravili in izvedli 
razpis za nabavo informacijskega elektronskega sistema za planiranje in registracijo delovnega 
časa. V začetku julija smo izvedli prvi sestanek z izbranim ponudnikom opreme, septembra pa 
na področju elektronskega planiranja in registracije delovnega časa napravili prvi velik korak. 
Stare vpisne knjige je zamenjal sodoben informacijski sistem in vsi zaposleni so se pričeli 
elektronsko evidentirati. Gre za izjemno velik projekt, ki se dejansko dotika popolnoma vseh 
zaposlenih. Projekt je prinesel spremembo ustaljene kulture in načina življenja ter dela in 
zahteval prilagoditev vseh posameznikov. Z velikimi vložki truda in energije projektnega tima ter 
vseh ostalih akterjev, je bil vzpostavljen sistem, ki se danes uporablja brez večjih težav. V 
sklopu projekta smo izobrazili 16 skupin oz. 246 sodelavcev za uporabo sistema, bodisi za 
planiranje, bodisi za pripravo podatkov za obračun plač. V mesecu oktobru smo naredili korak 
naprej in prešli v obračun plač s podatki iz novega sistema. Svojo prisotnost v zavodu 
elektronsko registrirajo tudi zunanji pogodbeni sodelavci, ki delo opravljajo na podlagi pogodb 
civilnega prava ter študenti, ki delo opravljajo preko študentskega servisa. Glede na informacije, 
ki smo jih zbirali v pripravljalnem obdobju, lahko ob koncu dodamo še to, da smo ena redkih 
bolnišnic v Sloveniji, ki je v izjemno kratkem času, uspešno in celovito implementirala tovrsten 
sistem v delovno okolje. 
 
Po sprejetem finančnem načrtu smo pričeli s pregledi razporedov kadra po deloviščih in tako 
tem iskali notranje kadrovske rezerve oz. zmanjševali število opravljenih delovnih ur.  
 
Zaradi porasta zaposlenih s statusom invalida (149 zaposlenih) smo v SB Celje v letu 2011 
namenili poseben poudarek tudi promociji zdravja zaposlenih na delovnem mestu. V sklopu 
projekta »Čili za delo – zdravi in zadovoljni v SB Celje« smo v letošnjem letu organizirali 15 
predavanj oz. učnih delavnic. 6 učnih delavnic smo organizirali na temo dvigovanja bremen oz. 
zdravega dela v pisarni in 9 učnih delavnic na temo Medosebni odnosi in nasilje na delovnem 
mestu.  
 
V letu 2011 smo izvedli anketo o zadovoljstvu pri delu ter raziskavo organizacijske klime po 
metodi SiOK. 
 
Kot učna bolnišnica je SB Celje tudi v letu 2011 izvajala izobraževanje  dijakov, študentov in 
specializantov. To pomeni, da so bili naši zaposleni ob svojem delu dodatno obremenjeni tudi s 
prenosom znanja na študente in dijake oz. specializante. Kljub temu v tem procesu vidimo 
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veliko prednost, saj lahko kandidate, ki se udeležujejo tovrstnih oblik izobraževanja v SB Celje 
in kasnejši kandidati za zaposlitev spoznamo in ocenimo že v obdobju izobraževanja. 
 

Glej obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011 

12.1.2. Ostale oblike dela 
 
V letu 2011 smo obseg pogodbenega dela razširili na področjih kjer imamo kadrovski deficit. 
Tam, kjer zapolnitev prostih deficitarnih mest ni uspela, smo sklepali podjemne pogodbe ter 
pogodbe o poslovnem sodelovanju z zdravniki. 
 
Velik presežek pogodbenega dela beležimo na področju radiologije, kjer smo z neplaniranim 
pogodbenim delom naših zaposlenih zdravnikov radiologov in radioloških inženirjev skrajševali 
čakalne dobe na radiološko ambulantno diagnostiko. Dodatno smo neplanirano sklenili tudi 
podjemne pogodbe ter pogodbe o poslovnem sodelovanju s sodelavci iz urološkega področja 
za robotske operacije bolnikov samoplačnikov. 
 
V letu 2011 smo imeli sklenjene podjemne pogodbe na naslednjih področjih: 

- anesteziologija – izvajanje popoldanskega operativnega programa, zagotavljanje 
neprekinjenega zdravstvenega varstva in ambulanta za terapijo bolečin, 

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

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

prekinitev nosečnosti, 
- kardiologija – sodelovanje pri izvajanju invazivne srčne diagnostike ter ambulantnih 

storitvah, 
- angiologija – delo v specialistični diabetološki ambulanti, 
- nefrologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in rednega dela, 
- dermatovenerologija – opravljanje rednega dela, izvajanje neprekinjenega 

zdravstvenega varstva in pripravljenosti, 
- transfuziologija - zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva ter rednega dela, 
- infektologija – zagotavljanje storitev za hospitalno higieno, 
- abdominalna kirurgija – konziliarna služba, onkološki bolniki, 
- ortopedija – ambulantno delo, 
- oftalmologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in rednega dela, 
- OIIM – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, 
- investicije  - investicijsko svetovanje, 
- kadrovski sektor – delo na projektu, 
- sklenjena pogodba z duhovnikom za zagotavljanje duhovne verske oskrbe. 

 
V letu 2011 smo imeli sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju na naslednjih področjih: 

- nuklearna medicina  - delo zdravnikov v specialističnih ambulantah in na oddelku, 
- radiologija – odčitavanja CT in MR – zmanjševanje čakalnih dob, 
- ortopedija – ambulantno delo, 
- otorinolaringologija – delo surdopedagoga, 
- žilna kirurgija – opravljanje operativnih posegov in edukacija, 
- 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, 
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- hematologija in onkologija – hematološko svetovanje, 
- transfuziologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva 
- urologija – opravljanje operativnih posegov in asistenca. 

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

- patologija in citologija – izvajanje sanitarnih obdukcij, 
- oddelek za bolezni prebavil – za izvajanje programa SVIT, 
- rentgenologija  - izvajanje preiskav CT, MR, UZ in mamografij, 
- urologija – izvajanje robotskih operacij za bolnike samoplačnike. 

 
Študentsko delo smo organizirali v poletnem času, za nadomeščanje sodelavcev na dopustu. 
Prav tako smo tam, kjer je to dopuščal delovni proces in ni bilo drugih možnosti za 
nadomeščanje, s študenti pokrivali kratkotrajne odsotnosti zaposlenih. Stalnega študentskega 
dela smo se posluževali predvsem v kuhinji in pralnici za izvajanje tržne dejavnosti. Študentsko 
delo je namreč še vedno najbolj ugodna in fleksibilna oblika delovne sile. 
 
 
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 
 
V letu 2011 je v kadrovskem sistemu vpisanih in evidentiranih 39.995,7 ur odsotnosti zaradi 
strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih. Vsak dan je bilo zaradi 
izpopolnjevanja in usposabljanja odsotnih 19,2 delavcev iz ur.  
 
Za izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih je bilo prejetih 215.856,44 EUR donacij, kar je 
za 62.043,56 EUR manj v primerjavi z letom 2010. Manjši delež donacijskih sredstev je verjetno 
posledica gospodarske krize. 
 
V SB Celje je bilo v letu 2011 izvedenih 173 dogodkov oziroma internih izpopolnjevanj in 
usposabljanj. 
 
Za zaposlene smo organizirali interna strokovna izpopolnjevanja in usposabljanja. Najbolj 
obsežni so bili seminarji iz vsebin projekta »Čili za delo – zdravi in zadovoljni v SBC«, 
Elektronsko planiranje razporedov, Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja, 
Uvajanje NGS in hranjenje NGS, Izobraževanje za obračunovalce, Uvajalni seminar za novo 
sprejete delavce, Šola urgentne medicine, Teoretično in praktično usposabljanje za varno delo, 
Oskrba Traheostome, Medosebno komuniciranje na delovnem mestu in reševanje konfliktov. 
 

Tabela 28: Pregled števila evidentiranih* dni strokovnega izobraževanja in usposabljanja po 
letih 2002-2011 po stopnjah strokovne izobrazbe 

Stopnja 
strokovne 
izobrazbe 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VIII;VII 2066 2140 2189 2599 2392 2809 2999 3743 3157 3926 
VI 1012 637 396 468 438 390 402 328 300 298 
V 870 1036 695 951 1108 1059 963 1126 767 682 
I — IV 103 131 60 102 75 96 100 95 53 93 
Skupaj 4051 3944 3340 4120 4015 4355 4464 5293 4277 4999 
* V evidenci strokovnih izobraževanj so zabeležena strokovna izpopolnjevanja tudi izven delovnega časa 
 
Iz tabele je razviden porast števila dni strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v letu 2011 v 
primerjavi z letom 2010. Porast beležimo predvsem zaradi številnih internih izobraževanj in 
učnih delavnic. 
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Študij ob delu, ki je financiran ali sofinanciran iz strani Splošne bolnišnice Celje je v letu 2011 
zaključilo 11 zaposlenih in sicer: 

- raven 6/2 je zaključilo 7 zaposlenih 
- raven 7 je zaključila 1 zaposlena 
- raven 8/1 so zaključili 3 zaposleni. 

 

Tabela 29: Število strokovnih izpitov v Splošni bolnišnici Celje v letu 2011 

Poklic Število strokovnih izpitov 
Tehnik zdravstvene nege 147 
Zdravstveni tehnik 2 
Srednja medicinska sestra 16 
Bolničar 29 
Farmacevtski tehnik 4 
Zobotehnik 3 
Kemijski tehnik 4 
Upravni tehnik 1 
Ekonomski tehnik 7 
Mag. ekon. in posl. ved 1 
SKUPAJ 214 

 
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 2011 opravljalo strokovni izpit 214 pripravnikov zdravstvenih in 
nezdravstvenih poklicev. Od tega so prevladovali strokovni izpiti zdravstvenih delavcev, ki jih je 
bilo 201 (178 zunanjih in 23 notranjih pripravnikov), 13 pripravnikov pa je bilo nezdravstvenih 
delavcev. Beležimo porast števila strokovnih izpitov v SB Celje od 158 izpitov v letu 2009, 190 
izpitov v letu 2010 do214 izpitov v letu 2011. Predvsem gre za povečanje na račun pripravnikov 
iz zunanjih ustanov. 
 
Po ceniku SB Celje strošek strokovnega izpita znaša 146,06 EUR. V letu 2011 je SB Celje iz 
tega naslova pridobila 32.133,32 
 
Strokovne izpite VI/2 in VII. ravni strokovne izobrazbe zdravstvene smeri, ki se opravljajo na 
Ministrstvu za zdravje, je v letu 2011 uspešno opravilo 49 zdravstvenih delavcev. Iz preglednice 
je razvidno, da je strokovni izpit uspešno opravilo 41 zdravnikov in 8 ostalih zdravstvenih 
delavcev.  
 

Tabela 30: Število strokovnih izpitov pripravnikov SB Celje na Ministrstvu za zdravje 

Poklic Število strokovnih izpitov 
Doktor medicine  41 
Diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik   2 
Ostali zdravstveni delavci   6 
SKUPAJ 49 

 
Vsako leto v SB Celje na kroženje prihajajo tudi pripravniki iz zdravstvenih domov  in domov za 
ostarele iz Savinjske regije. V bolnišnici opravijo predpisan program pripravništva. V letu 2011 
je v Splošno bolnišnico Celje prišlo na kroženje 153 pripravnikov, kar je za 49 pripravnikov več 
kot leto poprej. Med njimi prevladujejo pripravniki za poklic tehnika zdravstvene nege (137 v letu 
2011).  
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Tabela 31: Število pripravnikov po poklicnih skupinah na kroženju v SB Celje 

Poklic Število pripravnikov na kroženju 
Tehnik zdravstvene nege 137 
Diplomirana medicinska sestra/ 
Diplomirani zdravstvenik 

3 

Diplomirani delovni terapevt 6 
Diplomirani fizioterapevt 5 
Diplomirani inženir radiologije  1 
Bolničar – negovalec  1 
SKUPAJ 153 
 
V pogodbi o sodelovanju pri izvajanju programa pripravništva je določeno, da delodajalec SB 
Celje na podlagi izdanega računa povrne stroške izvajanja pripravništva v višini stroškov 
mentorstva v skladu z veljavnimi predpisi. V letu 2011 je Splošna bolnišnica Celje iz tega 
naslova prejela 10.545,48 EUR.  
 
V SB Celje smo v letu 2011 oz. šolskem/študijskem letu 2010/2011sklenili 4 pogodbe o 
izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake srednjega strokovnega in poklicno 
tehniškega izobraževanja in 2 pogodbi o praktičnem izobraževanju za študente. Iz tabele 32 je 
razvidno, da je v bolnišnico na prakso prišlo 33 dijakov in 7 študentov.  

Tabela 32: Število dijakov na obvezni praksi v SB Celje 

Poklic Število dijakov /študentov na praksi 
Ekonomski tehnik 18 
Administrator 2 
Elektrotehnik 8 
Računalniški tehnik 1 
Slaščičar - pek 4 
Logistika 1 
Informatika 1 
Komercialist 1 
Živilstvo in prehrana 1 
Splošni management 3 
SKUPAJ 40 
 
V okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije smo se v letu 2008 vključili v enotno 
štipendijsko shemo Regionalne razvojne agencije Celje in podelili štipendije 9 študentom 
medicine in 1 študentki farmacije. V letu 2011 sta študij zaključila 2 štipendista študenta 
medicine, ki smo ju tudi zaposlili iz naslova potreb in štipendijske pogodbe.. 
 
V okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije smo se v letu 2011 vključili v enotno 
štipendijsko shemo Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o. Celje in podelili 1 štipendijo  
študentu s področja farmacije.  
 
V letu 2011 je specialistični izpit opravilo 7 specializantov. SB Celje je delodajalec 93 
specializantom (mesečne spremembe nihajo). Poleg specializacij po javnih razpisih teče še ena 
specializacija pred novelo, bolnišnica je plačnik ene specializacije, en specialist opravlja 
subspecializacijo, ena zdravnica specialistka iz tujine opravlja prilagoditveno obdobje. Ob koncu 
leta 2011 so opravljali specializacijo še 4 magistri farmacije – za področje klinične farmacije, 
medicinske biokemije, oblikovanja zdravil in za področje preizkušanja zdravil. 
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Samo 10 odstotkov specializantov, katerih delodajalec je SB Celje, je specializacijo po 
programu opravljalo v matični ustanovi celo leto 2011, vsi ostali pa so »krožili« po drugih 
ustanovah. Del programa specializacije so opravljali v  

• UKC Ljubljana, 
• UKC Maribor, 
• Rehabilitacijski center Soča Ljubljana, 
• Onkološki inštitut Ljubljana, 
• Golnik, 
• Univerza Ljubljana - Medicinska fakulteta, 
• Zavod RS za transfuzijo, 
• Bolnišnica Topolšica. 
• 3 specializanti pa so se usposabljali v tujini. 

 
V SB Celje je 35 specializantov, katerih delodajalec ni Splošna bolnišnica Celje opravljalo del 
programa specializacije. Programe so opravljali predvsem na internističnih oddelkih. 5 »tujih« 
specializantov je celo leto 2011 v SB Celje opravljajo del programa specializacije. Ostali so bili v 
SB Celje od enega do šestih mesecev. 
 
Konec leta 2011 je prišlo do opaznega porasta specializantov, ki prihajajo iz drugih držav. 
Glede na strategijo Zdravniške zbornice RS je tovrstne specializante pričakovati tudi v letu 
2012. 
 
V začetku leta 2011 smo se predstavili na Festivalu zaposlovanja in izobraževanja v Celju, ki ga 
organizira Zavod za zaposlovanje. SB 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. 
 
 

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2011 
 
V skladu s sprejetim načrtom investicij je bila investicijska dejavnost v letu 2011 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 (MZ). 
 
V letu 2011 je bila  skupna vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj v SB Celje 12.179.420 
EUR. Iz priloge tega poročila (Obrazec 4) je razvidno, da je bila skupna vrednost realiziranih 
investicij v letu 2011 v višini 4.066.815 EUR. V letu 2011 so bili porabljeni: 

- lastni amortizacijski viri v višini 3.415.491 EUR,  
- Evropski viri sredstev v višini 369.503 EUR,  
- donacijski viri v višini 205.143 EUR ter  
- drugi viri v višini 76.678 EUR. 

 
Iz tabele v prilogi (Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011) je razvidno, da je bilo od 
skupne načrtovane vrednosti medicinske opreme v višini 2.144.795 EUR realiziranih za 
1.490.338 EUR naložb. Za nakup navedene medicinske opreme smo namenili lastna 
amortizacijska sredstva v višini 1.371.789 EUR, donacijska sredstva v višini 115.495 EUR in 
sredstev za invalide v višini 3.053 EUR.  
 
Realizirane večje nabave medicinske opreme v letu 2011 so: 

- 10 kom dializnih aparatov za hemodiafiltracijo v vrednosti 188.765 EUR; 
- UZ aparat na ginekološko – porodniškem oddelku v vrednosti 144.618 EUR; 
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- dve centrifugi za epruvete na transfuzijskem centru v vrednosti 96.647 EUR; 
- zamenjava dotrajanega ehokard aparata na kardiološkem oddelku v vrednosti 

86.834 EUR; 
- RTG aparat C lok za potrebe OP bloka v višini 79.534 EUR; 
- aparat za avtomatizacijo navzkrižnih preizkusov na transfuzijskem centru v vrednosti 

78.535 EUR; 
- UZ aparat za potrebe urgentnega centra v vrednosti 66.240 EUR; 
- hrbtenična operacijska miza na travmatološkem oddelku v vrednosti 46.167 EUR; 
- zaščitna komora za označevanje celic z ralioratorjem na Oddelku za nuklearno 

medicino v vrednosti 43.471 EUR; 
- Koloskop na Oddelku za bolezni prebavil v višini 36.304 EUR; 
- Gastroskop na Oddelku za bolezni prebavil v višini 30.529 EUR; 
- IOL master na očesnem oddelku v višini 29.830 EUR. 

 
Osrednjo investicijsko dejavnost v bolnišnici zavzema investicijski projekt Nadomestna 
novogradnja Splošne bolnišnice Celje skupaj s podprojekti pripravljalnih del ter z izgradnjo 
urgentnega centra. Projekt obsega 4 etape in sicer etapo 0, ki zajema izvedbo pripravljalnih del, 
ter etape 1, 2 in 3, ki zajemajo novogradnjo, zunanjo ureditev, nabavo in montažo opreme ter 
rušitve. Vrednost projekta v obsegu  prvih treh etap (0, 1 in 2) po tekočih cenah znaša 
47.433.719,00 EUR in se bo izvajal skladno s terminskim planom v letih 2010 – 2015.  
 
Projekt se je pričel intenzivno odvijati v marcu 2010, ko je bila na podlagi drugega uspešnega 
javnega razpisa podpisana pogodba za projektiranje Nadomestne novogradnje v skupni 
vrednosti 900.000,00 EUR s projektantom Komuna projekt d. d. V letu 2010 je bila izdelana 
projektna dokumentacija v obsegu idejne zasnove (IDZ) in idejnega projekta (IDP). Na podlagi 
teh vrst projektne dokumentacije je bila izdelana investicijska dokumentacija v obsegu 
predinvesticijske zasnove in investicijskega programa. Izdelan investicijski program je bil potrjen 
s sklepom Ministrstva za zdravje (MZ), ta je bil pridobljen dne 23. 11. 2010. Potrditev 
investicijskega programa je za projekt pomenilo mejnik, ki je omogočil nadaljevanje izdelovanja 
projektne dokumentacije v obsegu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ta se je 
izdelal v decembru 2010. Na podlagi pridobljene dokumentacije je bila v decembru 2010 
vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravno enoto. Vzporedno z izdelavo 
investicijske in projektne dokumentacije za osnovni projekt Nadomestne novogradnje je bila v 
letu 2010 izdelana tudi projektna dokumentacija v obsegu projekta za izvedbo (PZI) za 
pripravljalna dela Nadomestne novogradnje v vrednosti 92.190,00 EUR, na podlagi katere se je 
novembra leta 2010 pričel prvi javni razpis za izvedbo nekaterih pripravljalnih del (etapa 0). 
 
Obdobje v letu 2011 je zaznamovalo dopolnitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
osnovni investicijski projekt s soglasji pristojnih soglasodajalcev, odprava pripomb recenzije 
projektne dokumentacije PGD, obvezna revizija PGD, pridobivanje dokazil o pravici graditi za 
vse nepremičnine načrtovanega posega ter priprava dokumentacije za odmero komunalnega 
prispevka. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 29. 12. 2011, takoj zatem, ko je bil 
plačan komunalni prispevek s strani MZ. Dne 21. 9. 2011 se je pričel izdelovati projekt za 
izvedbo (PZI), ki pogojuje pričetek razpisa za izvajanje gradbenih del in opremljanje za osnovni 
investicijski projekt. Rok izdelave PZI projekta je predvidoma do dne 20. 4. 2012. Zaključek 
izvedbene faze projekta v obsegu prvih treh faz (0-2) se na osnovi investicijskega programa in 
zagotovitve potrebnih financ s strani MZ pričakuje do konca leta 2015. 
 
V obdobju leta 2011 je na podlagi uspešnega javnega razpisa v preteklem letu bila aprila 2011 z 
Navor d. o. o. sklenjena pogodba za izvajanje svetovalnega inženiringa s kontrolo projektne 
dokumentacije, vodenjem investicijskega projekta ter nadzorom gradnje in opremljanja objekta 
Nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje, ki vključuje vse potrebne aktivnosti do 
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zaključka faze izgradnje Nadomestne novogradnje v obsegu vseh etap (0-3) v skupni vrednosti 
449.412,00 EUR.  
 
Pripravljalna dela (etapa 0) obsegajo: (1) Ureditev zaklonišč, (2) Zamenjava dveh dotrajanih 
diesel agregatov, (3) Obnova električne opreme v transformatorski postaji TP BOLNICA II, (4) 
Posodobitev centralne sterilizacije, (5) Izgradnja nadomestnega strežniškega prostora in 
računalniških komunikacij, (6) Izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za »Ureditev OP 
septičnega bloka«, (7) Dobava in montaža opreme za »Ureditev operacijskega bloka Oddelka 
za urologijo« in (8) Nadgradnja hladilnega postroja (druga faza) v okviru pripravljalnih del v 
zvezi z nadomestno novogradnjo v Splošni bolnišnici Celje. Skupna ocenjena vrednost vseh 
pripravljalnih del (1-8) je 3.732.000 EUR.  
 
V obdobju leta 2011 sta potekala dva javna razpisa za izvedbo določenega deleža pripravljalnih 
del. Prvi javni razpis za štiri pripravljalna dela (1, 4, 6 in 7) je bil v delu razpisne dokumentacije 
razveljavljen, zato se je po pridobljenem predhodnem soglasju s strani MZ ponovil. Odpiranje 
ponudb je predvideno dne 24. 1. 2012. Drugi javni razpis za eno pripravljalno delo (8) je bil 
uspešen. Pogodba z izbranim izvajalcem Remont d. d. s partnerjem KM instalacije d. o. o. je 
bila podpisana dne 23. 12. 2011 v skupni vrednosti 274.195,94 EUR. Aprila 2011 so bili 
pridobljeni še ostali sklepi s strani MZ za oddajo ostalih treh pripravljalnih del v ločene 
posamezne javne razpise (2, 3, 5), ki se bodo predvidoma objavili v začetku leta 2012. 
Predvideva se, da bodo ob zagotovitvi financ s strani MZ vsa pripravljalna dela zaključena v letu 
2012.  

 
 

Področje informatike 
 
Na področju informatike in informacijske tehnologije je bilo v letu 2011 nabavljenih za 98.948 
EUR novih računalnikov in za 26.927 EUR tiskalnikov ter za 2.257 EUR čitalcev kartic 
zdravstvenega zavarovanja, kar je namenjeno zamenjavi dotrajane opreme ter širitvi 
računalniško opremljenih delovišč. Z nakupom novih omrežnih preklopnih stikal v vrednosti 
21.576 EUR smo nadaljevali s posodabljanjem in širitvijo računalniškega omrežja. Posodobili, 
razširili in še dodatno virtualizirali smo bolnišnične strežniške kapacitete in sicer z nakupom 
strežniških rezin v vrednosti 24.967 EUR in programske opreme za virtualizacijo v vrednosti 
7.399 EUR. Za dosego večje učinkovitosti pri vzdrževanju in upravljanju bolnišnične 
računalniške opreme smo nabavili programsko opremo za centralno upravljanje delovnih postaj 
v vrednosti 47.786 EUR. V okviru nakupa programske opreme je bil kupljen elektronski sistem 
za evidentiranje in planiranje prisotnosti ter odsotnosti na delovnem mestu v vrednosti 49.120 
EUR ter elektronski sistem za naročanje v skladišča nabavne službe v vrednosti 19.873 EUR. 
Izvedena je bila tudi nadgradnja programa Birpis21 v vrednosti 52.905 EUR ter nakup sistema 
Olympus Endobase za shranjevanje slikovnih izvidov endoskopskih preiskav in posegov v 
vrednosti 26.936 EUR. Za vrednost 1000 EUR smo vzpostavili programsko aplikacijo za prijavo 
okvar in spremljanje njihovega reševanja. 4.385 EUR smo investirali v nakup programskega 
paketa PrintManager, s katerim smo pridobili orodje za spremljanje in obvladovanje stroškov 
tiskanja za vsak tiskalnik oz. uporabnika posebej. Na dveh bolnišničnih oddelkih smo za 865 
EUR vzpostavili brezžično računalniško omrežje. Na področju investicije v PACS sistem je bil 
izdelan IP (investicijski program s študijo izvedbe za investicijo Uvedba sistema PACS/RIS v 
Splošni bolnišnici Celje), ki je bil potrjen s strani Ministrstva za v decembru 2011. 
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12.2.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije 
 
Izvedene aktivnosti 
 
Drugo največjo investicijsko dejavnost v bolnišnici predstavlja investicijski projekt Energetska 
sanacija objektov v Splošni bolnišnici Celje. EU ima na področju podnebnih sprememb in 
energije jasne cilje, eden izmed ciljev je zmanjšanje rabe energije z izboljšanjem energetske 
učinkovitosti. V bolnišnici sta energija in ravnanje z njo pomembna, saj je s tem zagotovljeno 
nemoteno opravljanje kakovostnih zdravstvenih storitev.  
 
Projekt/operacija obsega: (1) Ovoj objekta, (2) Zamenjavo klimatskih naprav, (3) Rekonstrukcijo 
patologije in (4) Primarno energetsko oskrbo. Celotna vrednost projekta/operacije je ocenjena 
na 6,3 mio EUR. Projekt/operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada. Projekt/operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojna prioriteta »Trajnostna raba 
energije«, 1. prednostna usmeritev »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«. Vrednost 
nepovratnih sredstev znaša 2.942.760,71 EUR. 85 % nepovratnih sredstev je namenskih 
sredstev EU, ostalih 15 % nepovratnih sredstev je slovenske udeležbe za kohezijsko politiko. 
Razliko med nepovratnimi sredstvi in celotno vrednostjo projekta/operacije financira bolnišnica 
sama. 
 
Februarja 2010 je Ministrstvo za zdravje (MZ) objavilo javni razpis  »Energetska sanacija stavb 
pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in 
so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali 
terciarni ravni« … Upravičenka Splošna bolnišnica Celje je na tem javnem razpisu uspešno 
kandidirala. Dne 6. 7. 2010 je bila z MZ sklenjena Pogodba o sofinanciranju operacije 
»Energetska sanacija objektov v Splošni bolnišnici Celje« št. C2711-10Y000217. Ta aktivnost 
predstavlja mejnik in velja za pričetek intenzivnega izvajanja aktivnosti v investicijskem projektu. 
 
V obdobju januar – december 2011 se je uspešno oddalo javno naročilo »Izdelava projektne 
dokumentacije in izvajanje svetovalnega inženiringa za operacijo „Energetska sanacija objektov 
v Splošni bolnišnici Celje“, za katerega je bila februarja 2011 z IBJ. d. o. o. podpisana pogodba 
v višini 288.570,13 EUR. Nato je bila izdelana projektna dokumentacija v obsegu idejne 
zasnove (IDZ), projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo 
(PZI). Pridobljeni sta predpisani gradbeni dovoljenji in sicer za Rekonstrukcijo patologije ter 
Primarno energetsko oskrbo. V maju 2011 se je pričel ciklus objav štirih javnih razpisov za izbor 
izvajalcev gradenj in dobaviteljev opreme, posledično so bile sklenjene tri pogodbe za izvedbo 
del: (1) Ovoj objekta z izvajalcem TIPO investicijske gradnje dne 3. 10. 2011;  (2) Zamenjava 
klimatskih naprav z izvajalcem Mollier dne 20. 9. 2011 in (3) Rekonstrukcija patologije z 
izvajalcem Mollier dne 21. 9. 2011.  
 
Za zadnjo javno naročilo (4) Primarna energetska oskrba je naročnik dne 14. 11. 2011 objavil 
odločitev o oddaji javnega naročila. Nato je bil vložen revizijski zahtevek, kateremu je naročnik 
ugodil in razveljavil svojo odločitev o oddaji naročila. Dne 22. 12. 2011 je naročnik objavil novo 
odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je zavrnil vse ponudbe, saj ponudbe presegajo 
ocenjeno vrednost javnega naročila. Naročnik bo sedaj moral zagotoviti dodatna sredstva za 
izvedbo postopka in pričeti z novim postopkom oz. s postopkom pogajanj v okviru zakonskih 
možnosti (28. člen ZJN-2). Eden izmed ponudnikov je nato dne 27. 12. 2011 podal zahtevo za 
dodatno obrazložitev zadnje naročnikove odločitve. Postopek oddaje javnega naročila za (4) 
Primarno energetsko oskrbo tako še ni zaključen. Za uspešno realizacijo projekta/operacije naj 
bi bil postopek oddaje javnega naročila zaključen najkasneje v mesecu maju 2012, da se lahko 
gradbena dela in opremljanje zaključijo najkasneje do konca meseca novembra 2012. 
 
Medtem se gradbena dela in opremljanje za (1) Ovoj objekta in (2) Zamenjavo klimatskih 
naprav počasi zaključuje, za obe naročili je predviden rok dokončanja v mesecu januarju 2012. 
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Gradbena dela in opremljanje za (3) Rekonstrukcijo patologije bodo predvidoma zaključena 
aprila 2012.  
 
Po zaključku vseh gradbenih del in opremljanja se bodo v fazi obratovanja investicijskega 
projekta dokazovali merljivi cilji operacije, ki morajo biti doseženi do decembra 2012 oz. 
najkasneje do 31. 1. 2015. 
 

Tabela 33: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov v EUR 

  UPRAVIČENI NEUPRAVIČENI  

  
VLOGA 

  
št. 
zahtevka Izvajalec 

85% EU 15%                    
SLO DDV SBC 

10% 
Datum 
plačila 

Dokumentacija 1 Inženirski biro Petru, d.o.o. 15.262 2.693 3.990 1.995 10.09.2010 

Dokumentacija 1 Inženirski biro Petru, d.o.o. 15.262 2.693 3.990 1.995 10.09.2010 

Dokumentacija 1 IBJ d.o.o. 14.535 2.565 3.800 1.900 10.09.2010 

Dokumentacija 1 IBJ d.o.o. 14.535 2.565 3.800 1.900 10.09.2010 

Dokumentacija 1 PRO55, d.o.o. 536 95 140 70 10.09.2010 

Dokumentacija 1 Kova d.o.o.     140 700 10.09.2010 

Dokumentacija 1 Arhitekt Ernst d.o.o.     5.400 27.000 10.09.2010 

Dokumentacija 1 Navor d.o.o.     102 510 10.09.2010 

Dokumentacija 2 KOVA d.o.o. 2.678 473 700 350 08.12.2010 

SKUPAJ LETO 2010   62.807 11.084 22.062 36.420   

Dokumentacija 3 PROMING d.o.o. 13.694 2.417 3.580 1.790 03.01.2011 

Dokumentacija 4 IBJ d.o. 38.097 6.723 24.027 75.314 19.08.2011 

Dokumentacija 5 Mestna občina Celje     0 1.313 07.10.2011 

T - objekt 6 TIPO investicijske gradnje doo 1.005 177 263 131 07.12.2011 

T - objekt 6 TIPO investicijske gradnje doo     4.787 23.936 07.12.2011 

T - objekt 6 Mollier d.o.o     1.567 7.836 07.12.2011 

SKUPAJ LETO 2011   52.796 9.317 34.224 110.320   

Klimati 7 Mollier d.o.o. 54.553 9.627 14.262 71.312 05.01.2012 

T - objekt 7 Mollier d.o.o.     19.055 95.274 05.01.2012 

T - objekt 7 Mollier d.o.o. 4.494 793 1.175 587 05.01.2012 

Gizela 7 TIPO investicijske gradnje doo 67.019 11.827 17.521 8.761 05.01.2012 

T - objekt 7 TIPO investicijske gradnje doo 134.211 23.684 35.088 17.544 05.01.2012 

T - objekt 7 TIPO investicijske gradnje doo     26.191 130.953 05.01.2012 

Klimati 8 Mollier d.o.o. 129.513 22.855 33.860 16.940 6.2.2012 

T - objekt 8 MOLLIER d.o.o. 20.409 3.602 5.336 2.667 6.2.2012 

Gizela 8 TIPO investicijske gradnje doo 7.064 1.247 1.847 923 6.2.2012 

T - objekt 8 TIPO investicijske gradnje doo 61.292 10.816 16.024 8.012 6.2.2012 

T - objekt 8 MOLLIER d.o.o.     9.302 46.511 6.2.2012 

T - objekt 8 TIPO investicijske gradnje doo     20.147 100.737 6.2.2012 

      709.759 125.252 312.379 793.700  

      835.010 1.106.079  

 

12.2.3. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči 
 
V letu 2011 smo pridobili gradbeno dovoljenje v sklopu nadomestne novogradnje.  
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12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2011 
   
Med stroški vzdrževanja predstavljajo največjo postavko stroški vzdrževanja medicinskih 
aparatur, katerih delež v celotnih stroških znaša dobrih 40%. V letu 2011 znašajo stroški 
vzdrževanja medicinskih aparatur v višini 835.983 EUR z največjim deležem na vzdrževanju 
rentgenskih aparatov in aparatu »da Vinci«. Čedalje večje število novejših rentgenskih aparatur 
zaradi kompleksnejše tehnologije zahteva posledično povečevanje stroška vzdrževanja.  
 
Sicer pa so investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v letu 2011 potekala v skladu s 
predvidenim letnim načrtom in tekočimi nujnimi vzdrževalnimi deli. 
 
Investicijsko vzdrževanje (večja dela): 

- ureditev kontrolne travmatološke ambulante v višini 10.500 EUR; 
- ureditev oddelka za kirurgijo roke in plastiko v višini 25.000 EUR; 
- ureditev tlakov na hodniku pred OP blokom v višini 16.500 EUR; 
- zamenjava hidrantov v višini 11.600 EUR; 
- ureditev nove sprejemne kopalnice v višini 24.000 EUR. 

 

Tabela 34: Vzdrževanje medicinske opreme v letu 2011 po vrsti opreme 

SKUPAJ (VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME): 835.983 EUR 
Vzdrževanje RTG aparatov 189.813 EUR 
Vzdrževanje »da Vinci« 107.640 EUR 
Vzdrževanje endoskopov 93.817 EUR 
Vzdrževanje koronarografa 63.900 EUR 
Vzdrževanje sterilizatorjev 58.122 EUR 
Vzdrževanje anestezijskih aparatov 51.478 EUR 
Vzdrževanje operacijskih miz in stolov 36.652 EUR 
Vzdrževanje laboratorijskih aparatur 27.962 EUR 
Vzdrževanje respiratorjev 25.296 EUR 
Vzdrževanje UZ aparatov 13.420 EUR 
Vzdrževanje operacijskih instrumentov 12.016 EUR 
Vzdrževanje EKG aparatov in holterjev 5.790 EUR 
Vzdrževanje dializnih aparatov 5.423 EUR 
Vzdrževanje ostale medicinske opreme                          144.655 EUR 

 
 
 
13.     POROČILO O DODELITVI IN UPORABI JAVNIH SREDSTEV  
 
Poročilo o dodelitvi in uporabi javnih sredstev smo pripravili na podlagi 4. Člena Zakona o 
preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. L. RS, št. 
33/11). 
 
Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih 
skupnosti, iz zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in od posrednih proračunskih 
uporabnikov smo porabili za izvajanje programov v letu 2011. 
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Zavod: Splošna bolnišnica Celje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAČUNOVODSKO POROČILO  
ZA LETO 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2011 (1. in 2. del) 
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2011 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011 
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011 
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2011 
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2011 
- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2011 
 

 
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 2010 
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2011. 
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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 2010 2011 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 38.812 48.515 125,00 
002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 0 
003 Dolgoročne premoženjske pravice 722.300 955.760 132,32 

004 Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna 
sredstva 0 0 0 

005 Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 
006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj 0 0 0 

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi 67.043 15.246 22,74 

00 Skupaj AOP 002 828.155 1.019.521 123,11 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 413.502 527.386 127,54 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 414.653 492.135 118,69 
 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v 
letu 2011 povečala za 191.366  EUR,  sedanja vrednost znaša  492.135 EUR.  
 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo sredstva rezervnega sklada etažnih lastnikov 
stanovanj. Dolgoročne premoženjske pravice zajemajo računalniške programe in licence. 
Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi zajemajo kupljene računalniške programe, ki so 
še v pripravi.  

 
Sprememba nabavne vrednosti v letu 2011 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, programa elektronske evidence 
delovnega časa) v višini 181.663 EUR, 

 
Obračunana amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2011 znašala 113.884 
EUR. 
 
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  

                                                                   v EUR, brez centov 
Konto Naziv konta 2010 2011 Indeks 

020 Zemljišča 381.613 381.613 100,00 

021 Zgradbe 48.207.918 49.898.453 103,51 
022 Terjatve za predujme za nepremičnine 0 0 0 
023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 4.624.024 4.475.059 96,78 
029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0 0 0 
02 Skupaj AOP 004 53.213.555 54.755.125 102,90 
03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 20.168.559 21.648.013 107,34 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   33.044.996 33.107.112 100,13 
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Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2011 skupaj  povečala za  1.541.570 EUR in znaša 
54.755.125 EUR.  Odpisana vrednost nepremičnin znaša 21.648.013 EUR, sedanja vrednost 
znaša 33.107.112 EUR.  

 
Povečanje nabavne vrednosti nepremičnin je posledica gradbenih del vezanih na energetsko 
sanacijo stavb, razne projektne dokumentacije  za novogradnjo in drugo.  
Obračunana  amortizacija nepremičnin je v letu 2011 znašala 1.479.454 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 2010 2011 Indeks 

040 Oprema 37.786.434 38.317.891 101,41 

041 Drobni inventar 4.878.667 5.054.994 103,61 

042 Biološka sredstva 0 0 0 

043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 85.252 85.252 100,00 

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 13.704 14.060 102,60 

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

047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 102.669 99.716 97,12 

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

04 Skupaj AOP 006 42.866.726 43.571.913 101,65 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 33.000.240 34.830.723 105,55 

04-05 Sedanja vrednost opreme 9.866.486 8.741.190 88,59 
 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2011  skupaj 
povečala za  705.187 EUR in znaša  43.571.913 EUR. Odpisana vrednost znaša 34.830.723 
EUR, sedanja vrednost znaša  8.741.190 EUR. 

 
Skupno povečanj nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 
705.187 EUR sestoji iz:   

a) povečanje nabavne vrednosti v višini 2.382.392 EUR:  
- novih nabav v višini 2.343.367 EUR; podrobneje opisna v poglavju 12.2. Poročilo o 

izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2011. V poročilu o izvedenih investicijskih 
vlaganjih je kot investicija zajeta tudi vrednost 215 EUR, ki knjigovodsko ni 
evidentirana kot povečanje nabavne vrednosti, temveč  zaradi narave poslovnega 
dogodka kot zmanjšanje popravka vrednosti. Poročilo o investicijskih vlaganjih 
tako zajema obe postavki in izkazuje vrednost 2.343.582 EUR    , 

- ugotovljenih viškov drobnega inventaria ob inventuri, katerih nabavna vrednost je 
ocenjena v višini 27.779 EUR, 

- prenos na DI (drobni inventar) zaradi poenotenja sistema vodenja optik v višini 
11.246 EUR, 

 
b) zmanjšanja nabavne vrednosti  izločenih osnovnih sredstev med letom in ob inventuri v 
višini 1.677.205 EUR 
 

Skupno povečanje  popravka vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v 
višini 1.830.483 EUR sestoji iz:  

a) povečanja popravkov vrednosti v višini 27.779 EUR ugotovljenih viškov drobnega 
inventarja ob inventuri   
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b) zmanjšanja popravka vrednosti  izločenih osnovnih sredstev med letom in ob inventuri 
v višini 1.672.948 EUR 

c) zmanjšanje popravka vrednosti zaradi dograditve osnovnega sredstva v višini 215 EUR 
d) povečanje popravka vrednosti za vrednost med letom obračunane amortizacije opreme 

in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 3.475.867 EUR 
 

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

konto Naziv konta 2010 2011 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 2011 niso spremenile. Dolgoročno kapitalsko naložbo v 
višini 4.093 EUR predstavlja naložba v družbo Zdravilišče Rimske Toplice d.o.o.. V letu 2011 
sprememb ni bilo. 
 
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

                                                          v EUR, brez centov 
konto Naziv konta 2010 2011 Indeks 

070 Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb 0 0 0 

072 Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih 
papirjev 0 0 0 

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

07 SKUPAJ 0 0 0 

 
Splošna bolnišnica Celje nima dolgoročno danih posojil in depozitov.  

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

                                                          v EUR, brez centov 
konto Naziv konta 2010 2011 Indeks 

084 Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva 0 0 0 

085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 2.629 759 28,87 

- do uporabnikov državnega proračuna 0 0 0 

- do uporabnikov občinskih proračunov 0 0 0  

- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja 2.629 759 28,87 

086 Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema 0 0 0 

089 Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja 0 0 0 

08 SKUPAJ 2.629 759 28,87 

 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2011 zmanjšale za 1.870 EUR. 
Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2011 znaša 0 EUR.  
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Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 759 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 2012 je v bilanci 
stanja prikazan med kratkoročnimi terjatvami na kontih skupine 17.  
Zmanjšanje stanja predstavljajo plačani obroki kupnin v letu 2011. 

 
 
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 31.12.2011 14.296   
EUR. 

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

 
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2011 596.777 EUR. Ostala sredstva so 
vezana pri zakladnici.  
 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 726.133 EUR. Stanje terjatev predstavlja  0,80% 
celotnega prihodka (90.882.557 EUR).  
Kratkoročne terjatve do kupcev so v poslovnih knjigah izkazane v višini 1.129.771,87 EUR,   za 
njih pa je oblikovan popravek vrednosti v višini 403.638,38 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 31.12.2010 se je vrednost terjatev do kupcev zmanjšala za 
112.704 EUR. Eden izmed vzrokov zmanjšanja terjatev je tudi možnost fakturiranja terjatev 
socialno ogroženih oseb ZZZS-ju (konti skupine 14). 

 
Struktura terjatev (vrednost 1.129.772 EUR) na dan 31.12.2011 glede na status oseb je 
sledeča:  

- terjatve do pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost znašajo 728.750 EUR; 
teh terjatev (zapadlih in nezapadlih  računov) je 779; 

- terjatve do fizičnih oseb znašajo 354.277 EUR, teh terjatev (zapadlih in nezapadlih 
računov) je 4.703; 

- terjatve do najemnikov stanovanj in upravljavca stanovanj (zapadle in nezapadle) 
znašajo 46.745 EUR. 

 
Pregled strukture zapadlih  in nezapadlih  terjatev:        

                                                                                                                                            v EUR 
 Pravne osebe in fizične 

osebe, ki opravljajo 
dejavnosti 

Fizične osebe Skupaj 

Nezapadle terjetve 614.435 29.847 644.281 

Zapadle terjatve 114.316 324.430 438.746 

SKUPAJ 728.750 354.277 1.083.027 
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Neplačane terjatve trenutno ne ogrožajo  likvidnosti zavoda, je pa zaznati trend povečevanja 
zneska zapadlih terjatev in s tem povečevanja težav pri izterjavi teh terjatev. 
 
Pregled  prvih petih največjih stanj odprtih postavk (zapadle in nezapadle terjatve) do pravnih 
oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost na dan 31.12.2011:    

                                                                                                                                            v EUR 

Partner Stanje odprtih postavk na dan 31.12.2011 

Vzajemna d.v.z. 345.230 
Adriatic Slovenica d.d. 132.919 
Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d. 107.525 
3B LAB diagnostični laboratorij d.o.o. 6.389 
Terme Dobrna d.d. 5.066 
SKUPAJ 597.129 

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

- 114.316 EUR terjatev imamo do pravnih oseb. Največja med temi je terjatev do Gradisa 
Celje v višini 47.976 EUR, ki pa je dvomljiva. 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.  

- 324.430 EUR predstavljajo neporavnane terjatve do fizičnih oseb.  Pacientov, do katerih 
imamo izpostavljeno že zapadlo in neplačano terjatev, je 4.028. Od tega je 3.828  
kupcev takšnih, katerih povprečna zapadla terjatev znaša le 41,06 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.  

 
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, pri čemer je potrebno poudariti, da pravna služba nima pristojnosti 
ugotavljanja zaposlitve dolžnika, dokler ne pridobi pravnomočnega sklepa o izvršbi s strani 
pristojnega sodišča. Poizvedba o zaposlitvi je mogoča pred vložitvijo izvršbe le v okviru 
pridobitve podatkov s strani fakturne službe v kolikor s tem podatkom razpolagajo.  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 
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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.  
 
Izvršbe so se v letu 2011 vlagale za vse zneske večje od 40,00 EUR, s čimer smo sledili načelu 
sorazmernosti in ekonomičnosti postopka. Izjemo od navedena so predstavljale  zgolj izvršbe 
vložene za nadstandardne storitve oz. za spremstvo pri porodu, kjer so se izvršbe vlagale tudi 
za zneske manjše od 40,00 EUR.  
 
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 upravljavcih 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 zadnji dve  leti 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 2011 smo skupaj vložili 1.480 izvršilnih predlogov od tega se je 268 izvršb kot 
neuspešnih ustavilo, 645 izvršb smo uspešno zaključili s plačilom, za 567 izvršb pa še tečejo 
izvršilni postopki, kar prikazuje tudi naslednja tabela. 
 
Tabela 35: Izvršbe v letih 1995 – 2011 

VLOŽENE Leto 
Kom EUR  

USTAVI 
neuspešno 

PLAČANO 
uspešno 

Postopek 
je v teku 

1995 95 10.616,36 49 36 10 

1997 96 15.807,02 40 40 16 

1998 101 11.656,71 38 51 12 

1999 82 11.724,20 26 44 12 

2000 14 3.946,00 2 5 7 

2001 61 16.681,21 16 32 13 

2002 90 22.337,05 11 44 35 

2003 81 17.300,67 15 27 39 

2004 4 386,23 1 3 0 

2005 58 16.982,32 7 29 22 

2006 64 2.297,41 6 31 27 

2007 39 10931,54              10 12 17 

2008 112 25139,32  7 67 38 

2009 204 46356,35 17 100 87 

2010 195 39.956,49 16 66 113 

2011 184 36.970,44 7 58 119 

SKUPAJ 1480 289.089,32 268 645 567 

 
Ob rednem letnem popisu za leto 2011 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 8.794,64 EUR.   
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Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 
 

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2011 4.498 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 31.12.2011  
7.591.584 EUR.  

 
Struktura teh terjatev po stanju 31.12.2011 je sledeča:  

- terjatve do zakladnice, ki predstavljajo  kratkoročni depozit pri Zakladnici enotnega 
zakladniškega računa države v višini 1.750.000,00 EUR 

- terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna  države (ministrstva, sodišča, policijske 
uprave, upravne enote) v višini 330.659,27 EUR in za njih oblikovan popravek vrednosti 
v višini 246,04 EUR 

- terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine  v višini 23.601,74 EUR in za njih 
oblikovan popravek vrednosti v višini 2.479,08 EUR 

- terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (bolnišnice, domovi starejših, šole, 
zavodi)  v višini 309.263,69 EUR in za njih oblikovan popravek vrednosti v višini 
2.745,80 EUR 

- terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (zdravstveni domovi) v višini 
63.755,18 EUR in za njih oblikovan popravek vrednosti v višini 163,19 EUR.  

- terjatve do ZZZS v višini 5.337.975,03 EUR in za njih je oblikovan popravek vrednosti v 
višini 218.037,04 EUR. 

 
Pregled  prvih petih največjih stanj odprtih postavk na dan 31.12.2011 (poleg terjatve za 
kratkoročni depozit pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države):    

                                                                                                                                 v EUR 

Partner Stanje odprtih postavk na dan 
31.12.2011 

ZZZS 5.337.975,03 
Ministrstvo za zdravje RS 327.257,87 
Bolnišnica Topolšica 99.025,63 
Splošna bolnišnica Jesenice 79.145,37 
Zavod Republike Slovenije za Transfuzijsko medicino 59.141,50 
Skupaj  5.902.545,40 

 
Terjatve vodene na skupini 14 po stanju na dan 31.12.2011 so se v primerjavi s stanjem na dan 
31.12.2010 povečale  za 1.405.190 EUR.  
Glavna vzroka spremembe terjatev sta: 

- povečanje terjatev do ZZZS za 3.307.078 EUR, 
- zmanjšanje kratkoročnih depozitov pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa 

države za 2.030.000 EUR.  
 
Vzrok povečanja terjatev do ZZZS je predvsem  v dejstvu,  

- da je ZZZS tretji avans meseca decembra 2011 v višini 1.694.936,00 EUR  nakazal šele 
05.01.2012, 

- 05.03.2012 pričakujemo še nakazilo 2.195.986,56 EUR iz naslova zmanjševanja 
avansov v drugem polletju 2011 ter plačila storitev, ki jih ZZZS ne vključuje v mesečne 
avanse in se nakazilo izvrši  na podlagi podatkov  iz letnega obračuna ZZZS. Gre za   

a)  storitve, katerih preseganje je plačano po realizaciji: porodi, posegi PTCA, operacije rakavih 
bolnikov v  skupni višini 536.967,53 EUR, 
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b) storitve, katerih preseganje je v skladu s pogodbo možno realizirati 20% nad planom (npr. 
operacije kolkov, kolen itd.) v skupni višini 979.142,28 EUR.    
 
V celotno višino terjatev do ZZZS pa so  poleg zgoraj navedenih terjatev zajete tudi  terjatve za 
sredstva, ki jih ZZZS ne nakazuje v avansih, temveč  na podlagi izstavljenih dokumentov s 30 
dnevnim  valutnim rokom plačila  in sicer:  

- specializacije  v višini 540.449,04 EUR, 
- program SVIT v višini  28.798,13 EUR, 
- storitve MR in CR v višini 382.435,61 EUR, 
- sekundariji v višini 98.369,72 EUR, 
- pripravništvo v višini  50.444,59 EUR  
- konvencije v višini 86.597,29 EUR,  
- ostale terjatve v višini 44.016,84 EUR. 

Valutni rok plačila večine  teh terjatev je v letu 2012.  
 
V višino terjatev do ZZZS je zajeta tudi terjatev iz naslova neakutne obravnave v višini 
185.941,25 EUR in terjatev za višino odtegnjenih sredstev iz naslova robotske kirurgije v višini 
30.000,00 EUR. Za navedeni dve terjatvi smo po stanju na dan 31.12.2011 oblikovali popravek 
vrednosti v breme prevrednotovalnih odhodkov v višini 215.941,25 EUR.  
 
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 
 
Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2011 nimamo izkazanih.  
                                                                                  v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2010 2011 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 31.12.2011 nimamo izkazanih.  
 
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
 
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2011  198.238 EUR in so naslednje 
 
                                                                      v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2010 2011 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 207.377 180.987 87,27 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 1.435 1.781 124,11 

175 Ostale kratkoročne terjatve 11.425 15.470 135,40 

179  Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev 0 0 0 

17 SKUPAJ 220.237 198.238 90,01 
 
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij predstavljajo terjatve iz naslova izplačil 
delavcem  - terjatve za refundacije boleznin, invalidnin in krvodajalstva.  
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Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 
 
Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2011  209.882  EUR in so naslednje: 

 
                                                         v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2010 2011 Indeks 

190 Kratkoročno odloženi odhodki 203.009 209.632 103,26 

191 Prehodno nezaračunani prihodki 0 0 0 

192 Vrednotnice  250 250 100 

199 Druge aktivne časovne razmejitve 0 0 0 

19 SKUPAJ 203.259 209.882 103,25 

 
Na dan 31.12.2011 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 2012 v višini 179.320,41 EUR razmejen. 

  
 
C) ZALOGE  
 

Stanje zalog  materiala na dan 31.12.2011 znaša  1.811.195  EUR in so naslednje: 
- zaloge zdravil in materiala za medicinsko oskrbo v višini 1.691.038,13 EUR,  
- zaloge živil, pisarniškega, tehničnega in ostalega materiala v višini 120.157,13 

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

 
Stanje zalog  embalaže na dan 31.12.2011 znaša  105,80 EUR. 

 
Struktura zalog po kontih je sledeča:  

                                                                               v EUR, brez centov 

konto Naziv konta 2010 2011 Indeks 

30 Obračuna nabave materiala 0 0 0 

31 Zaloge materiala 1.711.646 1.811.195 105,81 

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 99 106 107,07 
 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. 
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1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

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

 
Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31.12.2011 6.411 EUR in 
se nanaša na naslednje prejete predujme: 

                                                         v EUR, brez centov 

Zap.št 
Plačnik predujma-

varščine 
Namen Znesek 

1. Pacienti Preplačila 92 kupcev – pacientov, ki so svoje storitve 
poravnali v višjem znesku kot so bile zaračunane. 1.911 

2. Pacienti Predplačila 3 kupcev – pacientov, katerim je bila v letu 
2012 opravljena robotska operacija 4.500 

 Skupaj  6.411 
 

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 31.12.2011 izhaja iz večih let.  
 
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 

 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2011 4.446.085 EUR in se 
nanašajo na: 

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2011 v višini 3.737.656,15 EUR. 
Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana  10.01. 2012.  

- obveznost za opravljene presežne ure zaposlenih  po stanju na dan 31.12.2011, ki 
še niso bile izplačane, v višini 708.429,05 EUR. Obveznost do zaposlenih še ni bila 
poravnana. Pričakuje se, da se bo del presežnih ur lahko izkoristil skozi leto 2012, 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 31.12.2011  4.520.861 EUR.  
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2010 so se povečale  za 1.159.794 EUR. 
V strukturi obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za obratna sredstva in obveznosti za 
osnovna sredstva. Povečanje obveznosti do dobaviteljev predstavlja predvsem povečanje 
obveznosti za osnovna sredstva, katerih stanje konec leta 2011 je bilo izkazano v višini 
1.229.627,85 EUR medtem, ko je bilo stanje teh obveznosti konec leta 2010 občutno nižje 
(399.823 EUR).  

 
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku  30-ih dni (kot izhaja iz sklenjenih  
kupoprodajnih  pogodbe oz. naročilnic). Bolnišnica svoje obveznosti poravnava v valutnem 
roku, zato  na dan 31.12.2011 nima zapadlih a še neplačanih obveznosti.  Celo poslovno leto 
2011 je bolnišnica svoje obveznosti tekoče poravnavala oz. je nekatere poravnala celo  pred 
zapadlostjo, za kar je koristila sconte.   
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2011 999.268 EUR in se 
nanašajo na naslednje obveznosti: 
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                                                            v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2010 2011 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 652.063 677.813,80 103,95 

231 Obveznosti za DDV 47.921 216.917 452,66 

233 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in 
drugih plačilnih instrumentov 0 0 0 

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 86.990 104.537 120,17 

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov 
zaposlenih 0 0 0 

23 SKUPAJ 786.974 999.268 126,98 
 

Med  največjimi kratkoročnimi obveznostmi za dajatve  so izkazane naslednje obveznosti:  
- prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 358.516 EUR, 
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 265.740 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 31.12.2011 
559.777 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                  v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2010 2011 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 1.866 2.105 112,81 

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin 5.112 1.099 21,50 

242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračuna države 511.432 541.814 105,94 

243 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračunov občin 9.542 14.759 154,67 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0 0 0 

 - ZZZS 0 0 0 

 - ZPIZ 0 0 0 

24 SKUPAJ 527.952 559.777 106,03 

 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države predstavljajo predvsem 
obveznosti do  

- Zavoda RS za transfuzijsko medicino (197.490 EUR),  
- ZZV Celje (191.726 EUR),  
- Medicinska fakulteta Ljubljana – Inštitut za mikrobiologijo (44.776 EUR), 
- UKC Ljubljana (41.436 EUR),  
- UKC Maribor (26.773 EUR),   
- Onkološki inštitut Ljubljana (21.872 EUR). 

 
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 
 
Bolnišnica po stanju na dan 31.12.2011 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 2011 ni imela najetih kratkoročnih posojil, prav tako ne dolgoročnih posojil, 
na dan 31.12.2011 ne izkazuje nobeni obveznosti iz financiranja.  
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Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 
 
Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki 
 
Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki izkazujemo samo obračunana sredstva 
rezervnega sklada etažnih lastnikov stanovanj, ki ga imamo oblikovanega v Splošni bolnišnici 
Celje in ne pri upravljavcu stanovanj. Obveznost za rezervni sklad znaša na dan 31.12.2011 
48.515 EUR.   
 
Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki 
 
Na kontih podskupine  291 - kratkoročno odloženi prihodki izkazujemo:  

- zaračunana sredstva za  specializacije za mesec januar 2012 v višini 219.490,32 EUR;  
ta znesek bo v letu 2012 prenesen med prihodke,  

- donacije prejete v letu 2011, ki so namenjene za strokovno izpopolnjevanje in 
izobraževanje v letu 2012 v višini 42.520,00 EUR  in znesek 12.060,26 EUR, ki ga je 
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe namenil za izpopolnjevanje iz sredstev 
pridobljenih na podlagi izvajanja kliničnih študij.  

                    
 
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 31.12.2010        2.185.097 EUR 
- prenos dolgoročno odloženih prihodkov  med  prihodke leta 2011 za pokrivanje 
stroškov amortizacije   -585.617 EUR 

+ sredstva zadržanih prispevkov po ZZRZI +183.112 EUR 

stanje na dan 31.12.2010  1.782.592 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 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 in 2011  je strošek obračunane amortizacije, presegel vrednost  prejetih sredstev za 
namene pokrivanja stroškov amortizacije, zato je bolnišnica v skladu z zakonodajo del 
dolgoročno odloženih prihodkov prenesla med prihodke poslovnega leta in sicer:  

- v višini 571.042,71 EUR v  letu 2010, 
- v višini 585.616,70 EUR v letu 2011.  
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Od leta 2011 v podskupini kontov 920 izkazujemo tudi sredstva zadržanih prispevkov  po 
zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov, ki po stanju na dan 31.12.2011 znašajo 183.111,50 
EUR. Ta sredstva bodo namensko porabljena predvidoma v letu 2012. V preteklih letih so bila 
neporabljena sredstva  zadržanih prispevkov izkazana v podskupini kontov 299. 

 
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 31.12.2010            1.313.388 EUR 

povečanje sredstev v letu 2011  - zbrane donacije +            155.535 EUR 

povečanje sredstev v letu 2011 -  nakup opreme iz sredstva po ZZRZI  +              76.678 EUR 

zmanjšanje sredstev v letu 2011 - obračunana amortizacija donacije  -             286.183 EUR 

zmanjšanje sredstev v letu 2011 - sedanja vrednost izločenih sred. - donacije -                 1.600 EUR 
zmanjšanje sredstev v letu 2011 - obračunana amortizacija opreme iz sredstev 
po ZZRZI -               21.613 EUR 

stanje na dan 31.12.2011      1.236.205 EUR 

 
Del  donacij v znesku  844.569,55  EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna 
sredstva, del donacij v znesku 231.765,99 EUR je namenjeni za nabavo opredmetenih 
osnovnih sredstev. 
Višina sredstev namenjenih za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev kupljeni na podlagi 
ZZRZI znaša 159.869,62 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 31.12.2010                       0 EUR 

sprememba v letu 2011                       0 EUR 

stanje na dan 31.12.2011                        0 EUR 

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

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

stanje na dan 31.12.2010                       0 EUR 

sprememba v letu 2011                       0 EUR 

stanje na dan 31.12.2011                        0 EUR 

 
Stanj na kontih druge dolgoročne rezervacije ne izkazujemo.   
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Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31.12.2010                       0 EUR 

sprememba v letu 2011                       0 EUR 

stanje na dan 31.12.2011                        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 31.12.2010                       0 EUR 

sprememba v letu 2011                       0 EUR 

stanje na dan 31.12.2011                        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 
31.12.2011  41.171.196 EUR. 

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

stanje na dan 31.12.2010 41.616.308 EUR 

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja         0 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         +  369.503 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)           - 814.614 EUR 

Stanje na dan 31.12.2011  41.171.196 EUR 

 
V letu 2011 je Splošna bolnišnica Celje izkazovala  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) – izdani zahtevki  369.502,72 

Skupaj 369.502,72 
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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 42.291.921 

Neporabljena sredstva amortizacije 1.113.342 

Skupaj sredstva 43.405.263 
 

Viri sredstev Vrednost v EUR 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva – kto 980 41.171.196 

Del donacij, ki se nanaša na že pridobljena osnovna sredstva 844.569 

Del sredstev po ZZRZI, ki se nanaša na že pridobljena osnovna sredstva 159.870 

Obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva –  del kto 220 1.229.628 

Skupaj viri za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 43.405.263 

 
Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

           
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31.12.2010                4.093 EUR 

sprememba v letu 2011                       0 EUR 

Stanje na dan 31.12.2011                 4.093 EUR 

 
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 4.093 EUR. V primerjavi z letom 2010 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 31.12.2011 bolnišnica nima izkazanega stanja na kontih skupine 985  - 
presežek prihodkov nad odhodki.   

 
Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 

                                                                                                       
STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK 

   Stanje na dan 31.12.2010        1.253.392 EUR  

+ presežek odhodkov nad prihodki za leto 2011 (iz priloge 3 – AOP 889) 297.684 EUR 

   stanje na dan 31.12.2011             1.551.076 EUR 

 
Bolnišnica ima izkazan kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.551.075,65 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; 
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- 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, 
- poslovno leto 2011 v višini 297.683,60 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  EUR in sicer:  

- s strani ZZZS nepriznanih in neplačanih opravljenih medicinskih storitev v vrednosti 
14.861.179,02 EUR. To je kumulativni podatek za obdobje 2000-2011 (za leto 2000 je 
vrednost  480.197,72 EUR, za leto 2001 je vrednost 420.672,68 EUR in za leto 2002 je 
vrednost 569.838,09 EUR , za leto 2003 je vrednost 719.404,11 EUR, za leto 2004 je 
vrednost 3.408.675,51 EUR, za leto 2005 2.082.757,47 EUR, za leto 2006 
1.886.275,33 EUR, za leto 2007 1.148.013,11 EUR, za leto 2008 2.579.502,00 EUR, 
za leto 2009 je vrednost 666.821,03 EUR, za leto 2010 je vrednost 174.881,97 EUR,  
za leto 2011 je vrednost 724.140 EUR.) 

- znesek tujih osnovnih sredstev v višini 1.946.193,50 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; v vrednost je zajet tudi MR aparat, za 
katerega uporabo bolnišnica plačuje najemnino Uniorju Zreče; 

- 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 
140 namenov (40 menic in 100 garancija) v višini 2.874.764,29 EUR 

- po stanju 31.12.2011 bolnišnica je imela 2 veljavno izdani garanciji in eno izdano 
menico v višini 25.081,92 EUR.  

- na dan 31.12.2011 Splošna  bolnišnica Celje nastopa kot tožena stranka v 24  
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 zaračunal pogodbene kazni.  Do 
31.12.2011 je bolnišnica skupno prejela 41 pogodbenih kazni (leto 2010 – 12 kazni in 
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leto 2011- 29 kazni) v skupni višini 44.100,00 EUR. Od tega je v letu 2011 ZZZS 
zaračunal 10 pogodbenih kazni za robotske operacije in sicer v vrednosti 12.000,00 
EUR. Bolnišnica se z zaračunavanjem pogodbenih kazni ne strinja, zato je račune 
zavrnila. Zaradi neplačila računov je ZZZS vložil izvršbe, vendar zaradi ugovora 
bolnišnice potekajo sodni postopki pred pristojnimi sodišči.  

- Pacienta  bolnišnice sta prinesela na glavno blagajno  bolnišnice denar v višini 100,00 
EUR, ki se je nahajal na tleh v avli bolnišnice. Najden denar je do nadaljnjega hranjen v 
trezorju  glavne blagajne bolnišnice.  

 
 

G) VPLIV REDNEGA LETNEGA POPISA NA POSTAVKE BILANCE STANJA 
 

Za izvedbo rednega letnega popisa je direktor zavoda  dne 24.10.2011 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 53 popisnih komisij (40 popisnih komisij je bilo 
imenovano za popis drobnega inventarja v uporabi). Za delo vsake popisne komisije je v 
naslednji fazi direktor izdal samostojen sklep. Sklepe o imenovanju popisnih komisij, Navodila 
za popis in delovni načrt posameznih popisnih komisij so člani popisnih komisij prejeli pred 
pričetkom popisa. Pred pričetkom dela večine posameznih popisnih komisij so bili organizirani 
tudi inštruktažni sestanki, na katerih so se obravnavala navodila za popis in delovni načrt. 
Kasneje je bilo še več sestankov s komisijami in odposlanih  dopisov operativnega značaja. 

 
V letu 2011 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 2012, ko so bili knjiženi vsi poslovni dogodki, ki so 
se nanašali na leto 2011. 
V skladu s Pravilnikom o računovodstvu direktor sprejme sklep o knjiženju popisnih razlik in 
drugih predlogov popisnih komisij. V nadaljevanju navajamo predloge knjiženja, za katere je 
direktor sprejel sklep na podlagi katerega so bile nato opravljene uskladitve v poslovnih knjigah:  
 
 

Predlogi popisnih komisij po vrstah sredstev Znesek v 
EUR 

1.  Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstev v uporabi, ki se vodijo 
posamično 

1.a Ugotovljeni manjko 116 kom osnovnih sredstev v uporabi, ki se vodijo posamično, 
se izloči iz evidence opredemetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2011 po 
nabavni vrednosti višini   

79.874,47  

1.b Znesek sedanje vrednosti ugotovljenih manjkov osnovnih sredstev v uporabi 0,00 
2. Drobni inventar v uporabi, ki se vodi skupinsko    
2.a Ugotovljen manjko drobnega inventarja v uporabi, ki se vodi skupinsko v kontnem 

razredu 0  se izloči iz evidence v  višini 
84.595,45 

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

23.887,92 

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

27.778,78 

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

11.806,05 

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

knjiži material zaradi poteka roka uporabnosti v vrednosti  
11.979,78 

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

1.933,89 

3.c Zaloge materiala  skladišča Lekarne se v breme stroškov tekočega poslovanja 
zmanjšajo za vrednost ugotovljenega skupnega  manjka  v višini    

268,07 
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Predlogi popisnih komisij po vrstah sredstev Znesek v 

EUR 
4. Zaloge materiala v skladišču Nabavne službe 
4.a V breme stroškov tekočega poslovanja se zaradi ugotovljenega manjka iz zaloge 

pisarniškega in tehničnega materiala knjiži material v vrednosti 
95,31 

4.b Zaloga živil se v breme stroškov tekočega poslovanja zmanjša za vrednost 
ugotovljenega skupnega manjka v višini  

10,83 

5. Popis zalog  materiala na petih oddelkih 
5.a Material iz skupine »osteosintezni material« v Operacijskem bloku:  

Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 31.12.2010 in 
31.12.2011 se korigirajo že vračunani stroški tega materiala in se vzpostavi stanje 
zalog na dan 31.12.2011 v višini   

455.742,88 

5.b Kri in krvni derivati ter diagnostični in ostali material v Transfuzijskem centru:  
Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 31.12.2010 in 
31.12.2011 se korigirajo že vračunani stroški tega materiala in se vzpostavi stanje 
zalog na dan 31.12.2011 v višini   

217.694,07 

5.c Material iz skupine »rentgen«  na Kardiološkem oddelku – Odsek za invazivno 
kardiologijo:  
Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 31.12.2010 in 
31.12.2011 se korigirajo že vračunani stroški tega materiala in se vzpostavi stanje 
zalog na dan 31.12.2011 v višini   

127.085,42 

5.d Material iz skupine »rentgen« na Radiološkem oddelku – Žilna diagnostika in 
interventna radiologija:  
Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 31.12.2010 in 
31.12.2011 se korigirajo že vračunani stroški tega materiala in se vzpostavi stanje 
zalog na dan 31.12.2011 v višini   

48.668,65 

5.e Material za robotsko kirurgijo – Urološki oddelek:  
Za vrednost ugotovljene razlike med stanjem zalog materiala na dan 31.12.2010 in 
31.12.2011 se korigirajo že vračunani stroški tega materiala in se vzpostavi stanje 
zalog na dan 31.12.2011 v višini    

155.037,22 

6. Terjatve in obveznosti 
6.a Iz knjigovodskih evidenc izknjižijo terjatve, ki so predmet zastaranja  v višini                                                                                                   8.794,64 
6.b Iz knjigovodskih evidenc izknjižijo obveznosti za prejete predujme – preplačila 

kupcev v dobro  tekočega poslovanja višini 
50,20 

7.  Gotovina  
 Zmanjša  se stanje denarnih sredstev v blagajni za ugotovljen manjko v višini 0,40 
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2.  POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
DOLOČENIH UPORABNIKOV   

Tabela 36: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2011, primerjava s planom 2011 in realizacijo 
2010 

ELEMENTI BILANCE USPEHA Realizacija 2010 Plan 2011 Realizacija 2011 

  EUR % EUR % EUR % 

Indeks 
R11/ 
R10 

Indeks 
R11/ 
P11 

I. PRIHODKI SKUPAJ 88.595.489 100,00 90.042.420 100,00 90.882.557 100,00 102,58 100,93 

A) PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI 88.250.872 99,61 89.965.020 99,91 90.770.771 99,88 102,86 100,90 

1. PRIHODKI IZ OPRAVLJ. JAVNE SLUŽBE 85.231.884 96,20 86.817.190 96,42 87.546.973 96,33 102,72 100,84 

   a) Prihodki iz programa ZZZS 80.611.702 90,99 82.506.320 91,63 82.275.787 90,53 102,06 99,72 

   b) Drugi prihodki 4.620.182 5,21 4.310.870 4,79 5.271.186 5,80 114,09 122,28 

2. PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI 3.018.988 3,41 3.147.830 3,50 3.223.798 3,55 106,78 102,41 

B) PRIHODKI IZ FINANCIRANJA 47.264 0,05 37.400 0,04 43.922 0,05 92,93 117,44 

C) IZREDNI PRIHODKI 50.237 0,06 15.000 0,02 37.358 0,04 74,36 249,05 

D) PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI 247.116 0,28 25.000 0,03 30.506 0,03 12,34 122,02 

                  

II. ODHODKI SKUPAJ 89.192.483 100,00 90.042.420 100,00 91.180.241 100,00 102,23 101,26 

A) STROŠKI DELA 51.583.088 57,83 52.711.560 58,54 52.088.659 57,13 100,98 98,82 

1. OBRAČ.BRUTO PLAČE Z NADOM. IN NSP 41.098.226 46,08 42.090.240 46,74 41.360.964 45,36 100,64 98,27 

2. DAJATVE NA PLAČE 6.404.350 7,18 6.562.180 7,29 6.457.484 7,08 100,83 98,40 

3. DRUGI STROŠKI DELA 4.080.512 4,57 4.059.140 4,51 4.270.211 4,68 104,65 105,20 

B) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 32.783.356 36,76 32.706.860 36,32 33.784.143 37,05 103,05 103,29 

1. STROŠKI MATERIALA 23.953.708 26,86 23.961.280 26,61 24.423.115 26,79 101,96 101,93 

    a) Strošek zdravstvenega materiala 18.314.311 20,53 18.009.850 20,00 18.406.421 20,19 100,50 102,20 

    b) Ostali stroški materiala 5.639.398 6,32 5.951.430 6,61 6.016.694 6,60 106,69 101,10 

2. STROŠKI STORITEV 8.829.647 9,90 8.745.580 9,71 9.361.028 10,27 106,02 107,04 

C) AMORTIZACIJA 4.500.598 5,05 4.344.000 4,82 4.761.409 5,22 105,80 109,61 

D) DRUGI STROŠKI 231.489 0,26 205.000 0,23 198.986 0,22 85,96 97,07 

E) ODHODKI IZ FINANCIRANJA 1.795 0,00 0 0,00 1.055 0,00 58,76   

F) IZREDNI ODHODKI 15.031 0,02 9.000 0,01 14.900 0,02 99,13 165,56 

G) PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI 77.127 0,09 66.000 0,07 331.088 0,36 429,27 501,65 

                  

III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -596.994   0   -297.684       
 
 
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 297.684  EUR.  Razvidno je, da so bili v letu 2011 doseženi tako 
planirani celotni prihodki kakor tudi celotni odhodki, pri tem je bilo preseganje planiranih 
odhodkov nekoliko višje od planiranih prihodkov, kar tudi povzroča izkazani negativni poslovni 
rezultat. Pri primerjavah bilančnih postavk pa je potrebno tudi upoštevati, da so realizirani 
prihodki v letu 2011  v skladu z računovodskimi pravili povečani za razliko med obračunano in 
priznano amortizacijo s strani ZZZS v višini 585.617 EUR.   
 
Za načrtovan uravnotežen finančni izid v letu 2011 so bili v Finančni načrt 2011 vključeni 
sanacijski ukrepi. Obrazložitve posamičnih bilančnih postavk, vključno z realizacijo sanacijskih 
ukrepov, so razvidna iz nadaljevanja tega gradiva. 
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2.1. ANALIZA PRIHODKOV  
 

Celotni prihodki, doseženi v letu 2011, so znašali 90.882.557 EUR  in so bili za 2,58% višji od 
doseženih v letu 2010 in 0,93% višji od načrtovanih.  

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,88%, prihodki od financiranja 0,05%, izredni prihodki 
0,04% in prevrednotovalni prihodki 0,03% glede na celotne prihodke za leto 2011. 

Finančni prihodki so znašali 43.922 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 7.147.922 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek 
tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 7,87%. Največjo postavko predstavljajo 
terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v višini 3.890.923 EUR. 

 

Tabela 37: Doseženi prihodki v letu 2010 in 2011 ter primerjava z planiranimi 2011 

                                                                                                                                              v EUR 
PRIHODKI Realizacija 

2010 
Plan 
2011 

Realizacija 
2011 

Indeks 
R11/P11 

struktura  
Real.2011 

- iz obveznega zavarovanja  
  (s specializacijami) 76.507.762 77.885.920 78.333.895 100,58 86,19 

- iz dodatnega prost. zavarovanja 7.044.840 7.212.660 7.322.406 101,52 8,06 
- iz doplačil do polne cene 
zdravstvenih storitev, od 
nadstandardnih storitev, od 
samoplačnikov, od ostalih plačnikov in 
od konvencij   

591.876 697.290 919.478 131,86 1,01 

- drugi prihodki od prodaje proizvodov 
in storitev 4.007.944 4.067.650 4.070.124 100,06 4,48 

- finančni prihodki 47.264 37.400 43.922 117,44 0,05 
- prihodki od prodaje blaga in materiala 395.803 141.500 192.732 136,21 0,21 
SKUPAJ PRIHODKI 88.595.489 90.042.420 90.882.557 100,93 100,00 

 

Strukturo in dosežene prihodke po posameznih vrstah prihodkov v nadaljevanju podajamo na 
osnovi tabele 38.   
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Tabela 38:  Struktura in doseženi prihodke po posameznih vrstah prihodkov v letu 2009 in 2010 

Realizacija  
2010 Plan 2011 Realizacija  

2011 POSTAVKA PRIHODKOV 
EUR % EUR % EUR % 

Indeks 
R11/R10 

Indeks 
R11/P11 

PRIHODKI SKUPAJ 88.595.489 100,00 90.042.420 100,00 90.882.557 100,00 102,58 100,93 
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE 

DEJAVNOSTI 
88.250.872 99,61 89.965.020 99,91 90.770.771 99,88 102,86 100,90 

A. PRIHODKI IZ 
OPRAVLJANJA JAVNE 
SLUŽBE 

85.231.884 96,20 86.817.190 96,42 87.546.973 96,33 102,72 100,84 

  1) Prihodki iz programa 
ZZZS 80.611.702 90,99 82.506.320 91,63 82.275.787 90,53 102,06 99,72 

  2) Razlika med priznano in 
obrač. amortizacijo 571.043 0,64 0 0,00 585.617 0,64 102,55 -  

  3) Prih.iz naslova   
ref.specializacij in 
pripravništev: 

2.783.269 3,14 3.309.370 3,68 3.436.623 3,78 123,47 103,85 

       a) prihodki od 
refundiranih specializacij 2.396.640 2,71 2.592.260 2,88 2.836.955 3,12 118,37 109,44 

       b) prihodki od 
refundiranih pripravništev 386.628 0,44 717.110 0,80 599.668 0,66 155,10 83,62 

  4) Ostali prihodki iz zdravst. 
storitev javne službe 

769.738 0,87 636.500 0,71 868.300 0,96 112,80 136,42 

  5) Ostali prihodki iz 
opravljanja javne službe 496.132 0,56 365.000 0,41 380.647 0,42 76,72 104,29 

B. PRIHODKI TRŽNE 
DEJAVNOSTI 3.018.988 3,41 3.147.830 3,50 3.223.798 3,55 106,78 102,41 

  1) Prihodki iz zdravstvenih 
storitev tržne dej. 

1.307.106 1,48 1.464.290 1,63 1.483.508 1,63 113,50 101,31 

  2) Prihodki iz nezdravstvenih 
storitev tržne dej. 1.711.882 1,93 1.683.540 1,87 1.740.290 1,91 101,66 103,37 

II. PRIHODKI IZ 
FINANCIRANJA 47.264 0,05 37.400 0,04 43.922 0,05 92,93 117,44 

III. IZREDNI IN 
PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

297.353 0,34 40.000 0,04 67.864 0,07 22,82 169,66 

 
Iz tabele je razvidno, da največji delež prihodkov predstavljajo prihodki iz programa  ZZZS za 
obvezno in prostovoljno zavarovanje. Ti prihodki so bili v letu 2011 večji od prihodkov v letu 
2010 za 2%,  glede na planirane iz leta 2011 pa so bili  realizirani z ineksom 99,72. Razvidno je, 
da so bili realizirani prihodki manjši od planiranih za 230.533 EUR. Vzrok za nedoseganje vseh 
planiranih prihodkov s strni ZZZS izhaja iz nerealizacije vseh pogodbenih programov ZZZS 
(poglavje 4), zmanjšanja cene neakutne obravnave za 30% (185.941 EUR), zmanjšanja 
sredstev za robotsko kirurgijo (30.000 EUR) ter zmanjšanja pogodbenih finančnih  sredstev iz 
naslova Aneksa 3 k Splošnemu dogovoru 2011 (170.000 EUR). Ugotovimo lahko, da je  
nedoseganje iz navedenih razlogov večje od skupnega manjka prihodkov v višini 230.533 EUR. 
Vzrok za to je predvsem preseganje načrtovanega prihodka na področju akutne obravnave 
(poglavje 4), ki je ublažilo manjke iz nedoseganja drugih vrst pogodbenih prihodkov zaradi 
nerealizacije (neakutna obravnav, CT, MR, dejavnost spec. amb.).  
 
Prihodki iz naslova refundacij specializacij in pripravništev so neposredno odvisni od 
števila zaposlenih zdravnikov specializantov in pripravnikov. Glede na večje število dejansko 
zaposlenih zdravnikov specializantov od planiranih v letu 2011, so bili ti prihodki preseženi,  
manj pa je bilo zaposlenih zdravnikov pripravnikov in s tem so bili tudi prihodki na tem 
segmentu manjši od planiranih.  
 
Med ostalimi prihodki iz zdravstvenih storitev javne službe, kjer večino predstavljajo  
prihodki iz prodaje krvi in prihodki po konvencijah beležimo preseganje tako planiranih kakor 
tudi realiziranih iz preteklega leta obeh imenovanih vrst prihodkov.  
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Med ostale prihodke iz opravljanja javne službe, ki dosegajo planirane vrednosti,  uvrščamo 
prihodke iz donacij, prihodke za sofinanciranje za znanstveno raziskovalno dejavnost ter še več 
vrst drugih prihodkov, ki predstavljajo manjše vrednosti. Največji delež zavzemajo donacije; gre 
za donacije za strokovno izobraževanje ter za donacije za pokrivanje tekočih stroškov, med 
njimi predvsem za pokrivanje robotske kirurgije.  Za pokrivanje stroškov robotske kirurgije je bilo 
v letu 2011 planiranih 80.000  EUR, realiziranih pa 72.927 EUR.  
 
Prihodki iz tržne dejavnosti so bili v celoti doseženi tako na področju trženja zdravstvenih 
storitev kakor tudi na področju trženja nezdravstvenih storitev. V primerjavi s preteklim letom so 
se prihodki iz zdravstvenih storitev tržne dejavnosti povečali za 13,5 %, višji so tudi prihodki iz 
nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti (za 1,6 % v primerjavi s preteklim letom).  
 
Glavnino prihodkov iz tržne dejavnosti za zdravstvene storitve predstavlja trženje oddelka za 
patologijo (obdukcije, laboratorijska dejavnost), trženje glavnega laboratorija in trženje oddelka 
za transfuzijsko dejavnost. Ugotavljamo, da v letu 2011  na tem področju dosegamo načrtovane 
prihodke in sicer: 

- realizacija oddelka za patologijo v višini 715.855 EUR; 
- realizacijo oddelka za transfuzijsko dejavnost v višini 80.873 EUR (večina prihodka 

transfuzije izven SBC v višini 312.818 EUR pa je zajeto v prihodkih od javne službe); 
- realizacija oddelka za laboratorijsko medicino v višini 218.777 EUR. 
 

Poleg imenovanih prihodkov med prihodke iz trženja zdravstvene dejavnosti vključujemo tudi 
prihodke iz samoplačništva. Na tem področju smo  načrtovali povečanje prihodkov, predvsem iz 
trženja robotske kirurgije ter drugih samoplačniških posegov na področju urologije. Na področju 
trženja robotske kirurgije (samoplačniki tujci) je bil v letu 2011 realiziran prihodek v višini 91.050 
EUR.  Skupaj je bilo v letu 2011 iz naslova samoplačništva načrtovanih 238.000 EUR prihodka, 
realizirani pa so bili prihodki v višini 291.328 EUR.  
 
V okviru prihodkov iz tržne dejavnosti za zdravstvene storitve so bila načrtovana tudi doplačila 
za robotsko kirurgijo v višini 80.000 EUR, realizirani so bili prihodki v višini 84.000 EUR.   
 
Prihodki iz opravljanja nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti v glavnini predstavljajo trženje 
nezdravstvenih storitev na področju gostinskih storitev in pranja perila. Skupna višina 
realiziranih prihodkov v letu 2011 presega načrtovane vrednosti za 3,37%. Povečanje izhaja iz 
povečanega trženja gostinskih storitev. 
 
 
2.2. ANALIZA ODHODKOV 
 

Celotni odhodki, doseženi v letu 2011 so znašali 91.180.241 EUR in so bili za 2,23% višji od 
doseženih v letu 2010 in 1,26% višji od načrtovanih.  
 
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,62%, finančni odhodki 0,001% glede na celotne 
odhodke za leto 2011. 
 
Sama struktura odhodkov po principu dolgoletnega  spremljanja in analiziranja  t.i. ključnih vrst 
stroškov v SB Celje je razvidna iz tabele 39. 
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Tabela 39: Ključne vrste stroškov  

Realizacija  
2010 Plan 2011 Realizacija 2011 ELEMENTI BILANCE 

USPEHA 
EUR % EUR % EUR % 

Indeks 
R11/R10 

Indeks  
R11/P11 

ODHODKI SKUPAJ 89.192.483 100,00 90.042.420 100,00 91.180.241 100,00 102,23 101,26 
Vsi stroški dela 53.244.580 59,70 54.268.310 60,27 54.065.074 59,29 101,54 99,63 
Zdravstveni material* 18.314.311 20,53 18.009.850 20,00 18.406.421 20,19 100,50 102,20 
Živila 1.283.092 1,44 1.300.000 1,44 1.298.752 1,42 101,22 99,90 
Vzdrževanje 1.989.215 2,23 2.100.000 2,33 2.109.658 2,31 106,05 100,46 
Laboratorijske 
storitve 2.963.653 3,32 2.883.370 3,20 2.965.169 3,25 100,05 102,84 
Energija, voda 2.056.829 2,31 2.200.000 2,44 2.229.620 2,45 108,40 101,35 
Amortizacija 4.500.598 5,05 4.344.000 4,82 4.761.409 5,22 105,80 109,61 
Vsi drugi odhodki 4.840.205 5,43 4.936.890 5,48 5.344.136 5,86 110,41 108,25 

*podatki se razlikujejo z obrazcem 2 (zap.št.12) za vrednost  medicinskih plinov  
 
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji (Obrazec 2): 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  (AOP 871) so v letu 2011 znašali 
34.060.090 EUR in so bili za 3,14% višji od doseženih v letu 2010 in za 3,52% višji od 
načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 37,35%.  
 
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2011 znašali 24.423.115 
EUR in so bili za 1,96% višji od doseženih v letu 2010 in za 1,93% višji od načrtovanih. Delež 
glede na celotne odhodke zavoda znaša 26,79%. 
 
V letu 2011 v okviru stroškov materiala predstavlja 76% vseh stroškov ZDRAVSTVENI 
MATERIAL vključno z zdravili.  
 
Stroški zdravstvenega materiala (vključno z zdravili) so bili v letu 2011 načrtovani nižje od 
realizirane ravni v letu 2010 iz naslova racionalizacijskih ukrepov. Načrtovano je bilo znižanje 
stroška zdravil kakor tudi znižanje ostalega zdravstvenega materiala. Iz tabele 29 je razvidno, 
da je bilo zastavljeno znižanje stroška zdravil v letu 2011 realizirano v celoti oz. je bilo še višje 
od zastavljenega. V letu 2011 je bil celoten strošek zdravil manjši za 5,6 % od stroška v 
preteklem letu 2010. Na področju ostalega zdravstvenega materiala smo že tekom leta 
ugotavljali, da se načrtovano znižanje ne realizira, je pa bilo ob koncu leta nižje preseganje 
planiranih okvirov od preseganja, ki se je izkazovalo ob prvem polletju 2011. Strošek ostalega 
zdravstvenega materiala, ki je bil v letu 2011 načrtovan praktično na realizaciji iz preteklega 
leta, je bil ob koncu leta 2011 presežen za 4,54 %. 
 
Skupaj so stroški zdravstvenega materiala (Tabela 40) presegli načrtovane vrednosti v letu 
2011 za 396.571 EUR, v primerjavi z letom 2010 pa so bili stroški zdravstvenega materiala v 
letu 2011 višji za 92.110 EUR oz. za 0,5%. 
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Tabela 40: Stroški posameznih vrst zdravstvenih materialov in zdravil 

Indeks   Realizacija 
2010 

Plan 
2011 

Realizacija 
2011 R2011/2010 R2011/P11 

ZDRAVILA 7.006.677 6.731.100 6.614.839 94,41 98,27 

Zdravila 6.253.722 6.109.188 5.995.050 95,86 98,13 

Kri  32.516 30.000 20.738 63,78 69,13 

Krvni derivati 720.439 591.912 599.051 83,15 101,21 

OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL 11.307.634 11.278.750 11.791.583 104,28 104,55 

Razkužila 201.068 200.000 208.335 103,61 104,17 

Obvezilni in  sanitetni  material 3.781.775 3.741.090 3.918.945 103,63 104,75 

Dializni material 1.296.125 1.295.000 1.363.805 105,22 105,31 

Radioizotopi 162.943 162.000 168.009 103,11 103,71 

RTG material 1.552.978 1.514.170 1.622.759 104,49 107,17 

Šivalni material 592.984 530.000 578.158 97,50 109,09 

Implantanti in osteosintezni materiali 1.451.672 1.450.000 1.513.660 104,27 104,39 

Medicinsko potrošni material 511.631 564.310 627.875 122,72 111,26 

Laboratoriski testi in reagenti 1.476.166 1.532.180 1.587.650 107,55 103,62 

Laboratorijski material 127.957 130.000 118.569 92,66 91,21 

Drugi zdravstveni material 152.335 160.000 83.819 55,02 52,39 

SKUPAJ 18.314.311 18.009.850 18.406.421 100,50 102,20 

 
V nadaljevanju podajamo obrazložitve po posameznih vrstah zdravil in materialov. 
 
Zdravila 
 
Iz podatkov o izdaji zdravil na oddelke izhaja, da je SB Celje v letu 2011 iz bolnišnične lekarne 
izdala za 446.495 EUR (velja za dve največji skupini zdravil;  skupino 1 in skupino 25) manj 
zdravil kot v istem obdobju lani. Prihranki po farmakoterapevtskih (ATC) skupinah so prikazani v 
tabeli 41. 

Tabela 41: Primerjava stroškov izdanih zdravil za leti 2010 in 2011 ter razlika med letoma 

ATC skupina 
Vrednost 

2011 
Vrednost  

2010 
Razlika  

2011 - 2010 
J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij 2.051.235 2.408.976 -357.741 
B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov 1.940.306 2.038.699 -98.393 
V Razna zdravila 509.556 381.067 128.488 
N Zdravila z delovanjem na živčevje 479.662 491.681 -12.019 
L Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji 344.006 394.039 -50.032 
C Zdravila za bolezni srca in ožilja 238.218 273.706 -35.487 
M Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema 234.801 225.197 9.604 
A Zdravila za bolezni prebavil in presnove 189.750 223.122 -33.372 
H Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje –  
razen spolnih hormonov 

127.536 132.730 -5.193 

R Zdravila za bolezni dihal 63.631 64.777 -1.146 
G Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni 42.693 36.056 6.638 
S Zdravila za bolezni čutil 36.470 35.912 558 
D Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva 19.638 17.240 2.399 
P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti 3.942 4.054 -112 
Ni ATC 142 829 -686 
Skupna vsota 6.281.588 6.728.083 -446.495 
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Najbolj se je zmanjšala poraba zdravil iz skupine J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij. V 
okviru te skupine se je najbolj zmanjšal strošek pri imunskih serumih in imunoglobulinih 
(145.166 EUR), kjer je do zmanjšanja stroškov prišlo predvsem zaradi zamenjave zdravila 
Octagam s cenejšim zdravilom Intratect, manjša pa je bila tudi poraba omenjenega zdravila ter 
drugih imunoglobulinov. Manjša je bila tudi poraba antibiotikov, predvsem cefalosporinov, 
penicilinov in drugih (vankomicin, linezolid, daptomicin). V letu 2011 so bili manjši tudi stroški za 
zdravila iz skupine B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov (98.393 EUR). V tej skupini 
so se najbolj zmanjšali stroški za eritropoetine, elektrolite in parenteralno prehrano. Kot je 
razvidno iz tabele 41 pa so se primerjavi z letom 2010 v letu 2011 za 128.488 EUR povečali 
stroški za zdravila iz skupine V Razna zdravila. Povečanje stroškov gre predvsem na račun 
večje porabe kontrastnih sredstev (86.971 EUR) in antidotov (43.074 EUR). Manjši stroški za 
zdravila, izdana na oddelke, pa niso samo posledica manjših porabljenih količin, ampak tudi 
dejstva, da se cene zdravil znižujejo zaradi ukrepov na državni ravni ter zaradi izvajanja javnih 
naročil za zdravila. V letu 2011 je SB Celje prejela tudi za 165.023 EUR doniranih zdravil (leta 
2010 za 196.899 EUR). 
 
 
Ostali zdravstveni material 

 
Področje obvezilnega, sanitetnega in drugega zdravstvenega materiala je bilo v osnovi 
planirano višje zaradi večjega obsega dela in uvedbe enkratnega materiala na letnem nivoju, 
nato pa zaradi racionalizacij zmanjšano pod raven porabe iz preteklega leta. Predvidene so bile 
racionalizacije na področju porabe kirurških materialov (kifoplastika, ligasure, plašči za enkratno 
uporabo) in anestezijskih materialov.  
 
Ugotavljamo (glej tabelo 45 in 46), da so bili na področju ligasure materialov racionalizacije 
dosežene deloma, na materialu za kifoplastiko v celoti, na področju kirurških plaščev je bil 
prihranek višji od načrtovanega, na anestezijskem materialu pa se prihranki niso realizirali, 
strošek v letu 2011 je bil višji od realiziranega v letu 2010.  
 
V skupini obvezilnega materiala pa so bili v letu 2011 doseženi tudi prihranki v višini 50.000 
EUR na področju oblog za oskrbo kroničnih ran.  
 
Dializni material je v letu 2011 presegel planirane in realizirane   vrednosti iz leta 2010 zaradi 
večjega opravljenega števila dializ kot v letu 2010. 
 
Radiozotopni material je bil v letu 2011 višji od načrtovanega zaradi preseženega obsega dela 
dejavnosti gama kamere. 
 
V okvir RTG materiala sodijo tri skupine materialov, ki so razvidni iz Tabele 42. Na področju 
RTG filmov je bil v letu 2011 načrtovan nižji strošek zaradi delne ukinitve tiskanja filmov. 
Dejanski prihranek v letu 2011 je bil višji od načrtovanega, v primerjavi z letom 2011 je bila 
poraba zmanjšana za 123.558 EUR.   
 
Zaradi uporabe novih, dražjih materialov je kljub manjšemu števila realiziranih posegov 
angiografij v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 presežena poraba materiala za 
angiodiagnostiko. Iz naslova povečanega programa in uporabe novih, dražjih materialov je 
presežena poraba materiala za koronarograf.  
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Tabela 42: Poraba RTG materiala po skupinah materialov 

Indeksi 
  

Realizacija  
2010 

Plan  
2011 

Realizacija  
2011 R11/R10 R11/P11 

RTG material 1.552.978 1.514.170 1.622.759 104,49 107,17 

- filmi 550.207 489.170 426.649 77,54 87,22 

- angiodiagnostika 177.219 175.000 178.937 100,97 102,25 

- koronarograf material 825.552 850.000 1.017.173 123,21 119,67 
 
Skupina šivalni material zavzema dva segmenta, ki sta razvidna iz Tabele 43. Iz naslova 
racionalizacij obeh vrst materialov znotraj te skupine so bile predvidene racionalizacije, ki so se 
odrazile skozi zmanjšanje skupne planirane vrednosti. Razvidno je, da je realizacija presegla 
planirane vrednosti na obeh segmentih, kljub temu pa je bil skupni strošek nižji od primerjalnega 
obdobja preteklega leta. Razlog za realizirano porabo je v povečanem obsegu dela na 
operativnem področju.  Na strošku laparoskopskega materiala je bilo predvideno zmanjšanje 
tega materiala na dejavnosti abdominalne kirurgije, ki se je sicer realiziralo zaradi manjšega 
števila endoskopskih posegov, k preseženi porabi pa je prispevalo povečano število posegov in 
uporaba teh materialov na področju urologije.  
 

Tabela 43: Poraba šivalnega materiala po skupinah materialov 

Indeksi 
  

Realizacija 
2010 

Plan 
2011 

Realizacija 
2011 R11/R10 R11/P11 

Šivalni material 592.888 530.000 578.158 97,52 109,09 

- laparoskopski material 308.790 291.353 320.669 103,85 110,06 

- ostali šivalni material 284.098 238.647 257.489 90,63 107,90 
 
Področje implantantov in osteostinteznega materiala zavzema več skupin (Tabela 44). 
Skupni strošek te skupine materialov je bil v letu 2011 planiran na ravni realiziranega iz 
preteklega leta. V planiran obseg so bile vključene racionalizacije na področju osteosintetskega 
materiala, strošek leč in endoprotez je bil planiran v skladu z načrtovanim obsegom dela. Iz 
podatkov je razvidno, da je bil skupni planirani strošek in tudi realizirani iz predhodnega obdobja  
obravnavane skupine materialov presežen za cca 4 %.  
 
Strošek leč je bil presežen zaradi večjega števila opravljenih posegov sive mrene od planiranih. 
Strošek enodprotez je bil manjši zaradi manjšega števila opravljenih operacij endoprotez kolena 
od planiranih, ki zahtevajo dražje materiale; skupno število opravljenih endoprotetičnih posegov 
kolen in kolkov pa je bilo v letu 2011 višje od preteklega leta. Glede na to je tudi skupni strošek 
endoprotetičnega materiala v letu 2011 višji od preteklega leta.  
 

Tabela 44: Poraba implantantov in osteosintetskega materiala po skupinah materialov 

Indeksi 
  

Realizacija 
2010 

Plan 
2011 

Realizacija 
2011 R11/R10 R11/P11 

Implantanti in osteosintezni materiali 1.451.672 1.450.000 1.513.660 104,27 104,39 

- leče 147.281 120.000 127.972 86,89 106,64 

- osteosintezni material 515.052 450.000 586.060 113,79 130,24 

- endoproteze 789.339 880.000 799.628 101,30 90,87 
 
Ob pripravi Finančnega načrta in sanacijskega programa je bila posebna  pozornost namenjena 
osteosintetskemu materialu, ki je že v letu 2010 izkazoval trende naraščanja. S sanacijskim 
programom je bila predvidena racionalizacija obstoječih zalog materialov, zaradi uvedenih novih 
operativnih tehnik pa je bila skupna planirana vrednost materialov na ravni iz leta 2010. Kljub 
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izvedenim racionalizacijam  zalog materialov pa je realizirani strošek v letu 2011 presegel 
planiranega iz naslednjih razlogov: 

- večja poraba za osteosintezni material je deloma posledica večjega obsega dela v 
Centralnem operacijskem bloku (COB) na področju osteosintez; 

- nabavljeni so bili sodobni kotnostabilni osteosintezni materiali (petnica, nadlahtnica, 
vratna hrbtenica), kjer je potrebno poudariti, da je potrebno nabaviti cele sete za 
posamezne posege (plošče, vijake) ter set za oskrbo zlomov hrbteničnih vretenc na 
vratnem in prsno ledvenem predelu; za vse materiale je bil narejen izračun stroškovne 
upravičenosti glede na povprečen SPP pri posameznih posegih; 

- povečala se je poraba intramedularnih implantatov; razlog je v staranju populacije, ki 
zaradi kvalitete kosti zahteva tovrstne implantate in tudi sicer uvajanju manj invazivnih 
oskrb zlomov tudi pri ostali populaciji; 

- uvedene so bile sodobne metode minimalnih invazivnih posegov in fiksacij pri 
poškodbah hrbtenice.  

 
Medicinsko potrošni material 
Preseganje plana je iz naslova preseganja dragih materialov za  program srčnih spodbujevalcev 
ter iz povečanega obsega dela celotne akutne obravnave. V letu 2011 je bilo planiranih 60 
vstavitev stalnih srčnih spodbujevalcev, realiziranih pa je bilo 84. 

 
Laboratorijski testi in reagenti 
Strošek je sorazmerno povečan zaradi večjega števila opravljenih preiskav. 

 
Ocena izvajanja oz. realizacije sanacijskih ukrepov na področju obvladovanja stroškov 
zdravstvenega materiala 
 
Iz podatkov in poročila v zgornji točki je razvidno, da so na nekaterih področjih načrtovani ukrepi 
iz sanacijskega programa realizirali v celoti, na nekaterih delno, na nekaterih področjih pa se 
ukrepi niso realizirali. Tako v prvi tabeli (tabela 45) podajamo področja, kjer so se ukrepi 
realizirali v celoti ali delno, v naslednji tabeli (tabela 46) pa področja, kjer predvideni ukrepi niso 
bili realizirani.  
Pri branju obeh tabel je potrebno upoštevati: 

- v planirane obsege stroškov so že vkalkulkulirani prihranki; 
- v primeru, da je realizacija stroškov na nivoju planiranih, pomeni, da so bili prihranki 

realizirani v celoti; 
- v primeru, da je realizacija pod planiranimi stroški, so bili realizirani večji prihranki od 

načrtovanih; 
- v primeru, da je realizacija nad planiranimi stroški do višine načrtovanih prihrankov, 

pomeni, da so bili prihranki realizirani delno, v tem primeru je strošek tekočega leta 
manjši od stroška preteklega leta; 

- v primeru, da je realizacija nad planiranimi stroški preko višine načrtovanih prihrankov, 
pomeni, da ni bilo realiziranih prihrankov; 

- podatek o realizaciji iz preteklega leta pove, ali kljub temu, da prihranki niso bili 
realizirani, poraba iz tekočega obdobja ne presega porabe iz primerjalnega obdobja 
preteklega leta.  
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Tabela 45: Realizirani prihranki v letu 2011 v EUR 

 zdravila 
krvni 
derivati "ligasure" RTG filmi  kifoplastika 

šivalni 
material krg.plašči Skupaj 

Načrtovano znižanje 
(PRIHRANKI) v letu 
2011 glede na 
realizacijo  
leta 2010 -144.000 -128.000 -44.000 -40.000 -40.000 -63.000 -4.000 -463.000 

Plan 2011 6.109.188 591.912 60.000 489.170 110.000 530.000 84.000 7.974.270 

Realizacija 2010 6.253.722 720.439 104.631 550.207 151.331 592.984 88.205 8.461.520 

Realizacija 2011 5.995.050 599.051 93.123 426.649 110.407 578.158 78.910 7.881.348 

Razlika (realizacija – 
plan 2011) -114.138 7.139 33.123 -62.521 407 48.158 -5.090 -92.922 

Razlika (real. 2011- 
real.2010) -258.672 -121.388 -11.508 -123.558 -40.925 -14.826 -9.295 -580.172 

Indeks 
R2011/P2011 98,13 101,21 155,21 87,22 100,37 109,09 93,94 98,83 
Realizirani 
PRIHRANKI 2011 
glede 
 na načrtovane 
prihranke -258.138 -120.861 -10.877 -102.521 -39.593 -14.842 -9.090 -555.922 

 
 
Iz tabele je razvidno: 

- na področju zdravil so bili v letu 2011 načrtovani prihranki v višini 144.000 EUR, 
realizirani pa so bili v višini 258.138 EUR; to pomeni, da je bilo realiziranih več 
prihrankov od načrtovanih; 

- na področju zdravil iz krvi je bilo realiziranih 95% od vseh načrtovanih prihrankov (od 
načrtovanih 128.000 EUR prihrankov je bilo realiziranih 121.388 prihrankov); 

- na področju ligasure materialov so bili prihranki realizirani delno, od načrtovanih 44.000 
EUR,  je bilo realiziranih 10.877 EUR prihrankov; 

- na področju RTG filmov je bilo realiziranih v letu 2011 več prihrankov od načrtovanih; 
- na področju kirurških plaščev je bilo  realiziranih več prihrankov od načrtovanih; 
- na področju šivalnega materiala so bili doseženi delni prihranki (od načrtovanih 63.000 

EUR je bilo realiziranih 14.826 EUR prihrankov); 
- skupaj je bilo na obravnavanih segmentih v letu 2011 planiranih prihrankov v višini 

463.000 EUR, realiziranih pa je bilo 555.922 EUR; to pomeni, da je bilo na obravnavanih 
segmentih v letu 2011 realiziranih več prihrankov kot je bilo načrtovanih 

 

Tabela 46: Nerealizirani načrtovani prihranki v letu 2011 v EUR 

  
anestezijski 

material 
osteosintezni 

material Skupaj 

Načrtovano znižanje (PRIHRANKI) v letu 2011 glede na 
realizacijo leta 2010 -20.000 -65.000 -85.000 

Plan 1-12 2011 50.000 450.000 500.000 

Realizacija 1-12 2010 69.643 515.052 584.695 

Realizacija 1-12 2011 86.523 586.060 672.583 

Razlika (realizacija    1-12 2011- real. 1-12 2010) 16.880 71.009 87.888 

 
 



Splošna bolnišnica Celje                                                                                                                    Letno poročilo 2011 

 

                           103 

Iz tabele je razvidno: 
- na področju anestezijskih materialov ni bilo doseženih prihrankov zaradi večjega obsega 

dela, poraba v letu 2011 je za 16.880 EUR presegla tudi porabo iz primerjalnega 
obdobja preteklega leta; 

- strošek osteosintetskega materiala je v letu 2011 presegel strošek iz leta 2010 v višini 
71.009 EUR, kar pomeni, da se na tem segmentu prihranki niso realizirali;  

- skupno preseganje planirane porabe na teh segmentih je bilo v višini 172.583 EUR, kar 
pomeni, da načrtovani prihranki v višini 85.000 EUR niso bili realizirani, poraba pa je bila 
dodatno presežena še za 87.583  EUR.      

 
Iz spodnje tabele je razviden zbirni prikaz realizacije načrtovanih prihrankov v letu 2011. 
Razvidno je, da je bilo skupaj za to obdobje načrtovanih za 548.000 EUR prihrankov, 
realiziranih je bilo v višini 470.921 EUR. To pomeni, da je bilo v letu 2011 realiziranih 85,9% od 
vseh načrtovanih prihrankov.  
 

Tabela 47: Zbirni prikaz doseganja načrtovanih prihrankov 2011 v EUR 

Načrtovano znižanje (PRIHRANKI) v letu 2011 glede na realizacijo leta 2010 -548.000 

Realizirani PRIHRANKI v letu  2011 glede na načrtovane prihranke -555.921 
Nerealizirani PRIHRANKI v letu  2011 glede na načrtovane prihranke 85.000 

Skupaj prihranki 2011 -470.921 

Delež realizacije prihrankov glede na načrtovane 2011 85,93 
 
Porabljen NEZDRAVSTVENI MATERIAL v letu 2011 je presegel planirano vrednost za 0,72%. 
Največji delež med nezdravstvenim materialom predstavlja strošek energentov (33,8%).   
 
Odstopanja od načrtovanega stroška so razvidna na področju energentov in pisarniškega 
materiala.  

 

Tabela 48: Strošek energentov v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 in planom 2011 

Realizacija 2010 Plan 2011 Realizacija 2011 ELEMENTI BILANCE 
USPEHA EUR % EUR % EUR % 

Indeks 
R11/R10 

Indeks 
R11/P11 

ENERGENTI SKUPAJ 2.056.829 100,00 2.200.000 100,00 2.229.620 100,00 108,40 101,35 
Porabljena voda 219.581 10,68 240.000 10,91 240.784 10,80 109,66 100,33 
Porabljena električna energija 676.737 32,90 710.000 32,27 687.334 30,83 101,57 96,81 
Porabljeno pogonsko gorivo 49.232 2,39 50.000 2,27 49.680 2,23 100,91 99,36 
Porabljen plin 1.111.278 54,03 1.200.000 54,55 1.251.821 56,15 112,65 104,32 

 
Skupni strošek energentov je presegel planirane vrednosti iz naslova večjega stroška plina, 
ostale vrste energentov so bile v okviru planiranih vrednosti. Planirane vrednosti posameznih 
energentov v letu 2011 so bile načrtovane skladno s predvideno porabo in gibanjem cen. 
Količinska poraba vode je bila v letu 2011 za 5,6% večja od preteklega leta, količinska poraba 
električne energije pa za cca 1%. Količine porabljenega plina so bile v letu 2011 manjše od 
preteklega leta za 7,6%, celoten strošek pa je bil zaradi velikega dviga cen (za 20%) večji za 
12,6%.  

 
Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2011 znašali 9.636.975 
EUR in so bili za 6,27% višji od doseženih v letu 2010 in za 7,79% višji od načrtovanih. Delež 
glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,57%.  
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Iz bilančnih podatkov je razvidno, da se segment stroškov storitev v letu 2011 izkazuje med 
stroški največje odmike oz. preseganja tako planiranih kot realiziranih postavk iz leta 2010, 
posebej še na segmentu zdravstvenih storitev. Planirani strošek zdravstvenih storitev v letu 
2011 presega načrtovane za 13,14%, realizirane iz preteklega leta pa za 9,5%. Največje odmiki 
se pojavljajo na segmentu stroškov dela preko podjemnih pogodb, s.p. in d.o.o. 
 
V nadaljevanju najprej navajamo stroške zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih 
pogodb ter preko s.p. in d.o.o. v letu 2011. 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 2011 za opravljanje zdravstvenih storitev večinoma sklepali 
podjemne pogodbe. Večinoma so bile sklenjene pogodbe iz naslova opravljanja programa 
SVIT, za opravljanje patohistoloških storitev za trg in izvajanje programa rentgenološkega 
oddelka. 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 in urologije. Podrobnejša predstavitev sklenjenih 
pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev je razvidna iz poslovnega dela poročila (Poglavje 12.). 

Tabela 49: Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih 
pogodb ter preko s.p. in d.o.o. – ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce: 

Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2011 Število izvajalcev 

LASTNI ZAPOSLENI     

- podjemne pogodbe 213.737 37 

- s.p., d.o.o. 90.139 6 

ZUNANJI IZVAJALCI     

- podjemne pogodbe 465.177 45 

- s.p, d.o.o. 465.291 23 

- laboratorijske storitve – hospital 1.714.537 15 

- laboratorijske storitve – ambulante 1.250.633 14 
 
Med zdravstvenimi storitvami 70% vseh stroškov 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 2011 zavzemajo 3,25%, v letu 2010 pa 
so zavzemali 3,32%.   
 

Tabela 50: Strošek laboratorijskih storitev zunanjim izvajalcem v letu 2011 v primerjavi s planom 
2011 in realizacijo iz leta 2010 

Realizacija 2010 Plan 2011 Realizacija 2011 LABORATORIJSKE 
STORITVE EUR % EUR % EUR % 

Indeks 
R11/R10 

Indeks 
R11/P11 

Skupaj lab. storitve  2.963.653 100,00 2.883.370 100,00 2.965.169 100,00 100,05 102,84 

Hospital 1.684.983 56,85 1.688.770 58,57 1.714.537 57,82 101,75 101,53 

Ambulante 1.278.670 43,15 1.194.600 41,43 1.250.633 42,18 97,81 104,69 
 
V letu 2011 je bil planiran strošek laboratorijskih storitev nižji za 2,7% od realizacije iz leta 2010 
iz naslova prenosa določenih storitev v lastni laboratorij ter iz naslova racionalnega naročanja 
storitev. Dejanska realizacija je presegla načrtovani strošek za 2,8%, kljub temu pa višina tega 
stroška v letu 2011 ostaja na ravni iz leta 2010. 
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Tabela 51: Najvišji stroški preko s.p. in d.o.o. 

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za 
nezdravstvene storitve 

Strošek v letu 
2011 

Število zunanjih 
izvajalcev 

Storitve za vzdrževanje 1.789.264 203 
Čiščenje prostorov 987.281 1 
Zakupnine najemnine 299.780 5 
Premije za zavarovanje 266.050 3 
Stroški dela študentov 238.484 5 
Računalniške storitve 224.904 17 
Odvoz smeti 172.509 9 
Telefonske storitve 132.763 2 
Kotizacije v državi-strok. Izpopolnjevanje 124.294 106 
Poštne storitve znamke in podobno 101.262 5 

 
Strošek posamičnih vrst storitev v letu 2011 primerjalno glede na leto 2010 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 52: Vsi drugi odhodki v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 in planom 2011 

Realizacija 2010 Plan 2011 Realizacija 2011 ELEMENTI BILANCE USPEHA 
EUR % EUR % EUR % 

Indeks 
R11/R10 

Indeks 
R11/P11 

VSI DRUGI ODHODKI 4.840.205 100,00 4.936.890 100,00 5.344.136 100,00 110,41 108,25 

Čiščenje prostorov (ISS) 939.240 19,40 970.000 19,65 987.281 18,47 105,11 101,78 

Drug porabljen material 737.972 15,25 921.930 18,67 1.030.007 19,27 139,57 111,72 

Pisarniški material s tonerji 494.386 10,21 470.000 9,52 515.389 9,64 104,25 109,66 

Zakupnine, najemnine 358.023 7,40 325.600 6,60 299.780 5,61 83,73 92,07 

Pralna in čistilna sredstva 293.951 6,07 294.000 5,96 280.828 5,25 95,54 95,52 

Zavarovalne premije 264.917 5,47 263.080 5,33 266.050 4,98 100,43 101,13 

Telefon, poštne storitve 226.284 4,68 215.500 4,37 235.093 4,40 103,89 109,09 

Računalniške storitve, licenčnine 189.765 3,92 231.000 4,68 224.904 4,21 118,52 97,36 

Str.za strok.literaturo, časopisi,... 152.374 3,15 128.000 2,59 147.347 2,76 96,70 115,11 

Odvoz odpadkov, kužni odpadki 234.366 4,84 240.000 4,86 220.714 4,13 94,17 91,96 

Druge neproizvodne storitve 133.375 2,76 120.000 2,43 92.699 1,73 69,50 77,25 

Nadom.za uporabo stavb.zemljišča 117.316 2,42 115.000 2,33 115.864 2,17 98,76 100,75 

Medicinski plini 108.998 2,25 118.000 2,39 141.518 2,65 129,84 119,93 

Intelekt.stor.,varov.,varstvo pri delu 150.526 3,11 143.000 2,90 150.036 2,81 99,67 104,92 

Tekstilni mat.,odpis tekst.materiala 78.800 1,63 81.000 1,64 48.920 0,92 62,08 60,39 

Str.malic in prevozov krvodajalcev 40.835 0,84 41.000 0,83 41.260 0,77 101,04 100,63 

Članarine združenjem 38.609 0,80 30.000 0,61 37.164 0,70 96,26 123,88 

Neposredne štipendije 31.267 0,65 32.000 0,65 23.990 0,45 76,73 74,97 

Finančni,izredni,prevrednot.odhodki 93.953 1,94 75.000 1,52 347.043 6,49 369,38 462,72 

Ostalo 155.246 3,21 122.780 2,49 138.248 2,59 89,05 112,60 
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Določene vrste stroškov (čiščenje, drug porabljen material, medicinski plini) so se ob pripravi 
Finančnega načrta realno povečali iz utemeljenih vzrokov. Kljub temu, da so bila že s 
Finančnim načrtom predvidena povečanja na zgoraj omenjenih segmentih, pa ugotavljamo, da 
je bilo v letu 2011 realizirano večje povečanje od prvotno predvidenega.  
 
Na področju čiščenja se je pogodbeno s 1.1.2011 povečal mesečni strošek za cca 3.400 EUR 
(planirano s Finančnim načrtom), naknadno je bilo pogodbena mesečna obveznost zmanjšana 
za 1.000 EUR zaradi zmanjšanja frekvenc čiščenja. Preseganje planiranega stroška čiščenja  v 
letu 2011 je posledica širitve obstoječih površin čiščenja zaradi novih, adaptiranih prostorov in 
nekaterih enkratnih čiščenj. Ocenili smo, da bi dodatno zmanjšanje obsega čiščenja na 
hospitalnem delu  povečalo možnost za nastanek oz. širjenje bolnišničnih okužb, kar pa je tako 
iz epidemiološkega kot ekonomskega vidika nesprejemljivo;  morebitna škoda iz tega naslova bi 
bila večja od koristi. 
 
Strošek drugega porabljenega materiala je večji od planiranega iz naslova večje porabe 
materiala za robotsko kirurgijo od prvotno predvidene zaradi opravljenega večjega števila 
posegov od načrtovanih. 
 
Iz podatkov je razviden tudi izreden porast stroška medicinskih plinov. Glede na planirane 
okvire je strošek presežen za 19,93%, glede na strošek iz primerjalnega obdobja preteklega 
leta pa je višji za 29,8%. Vzrok za porast je dvig cen plina v jeklenki, kjer je bil izveden javni 
razpis in izbran dobavitelj v mesecu novembru 2010. Razlog za dvig cen je v prvi vrsti, da se  
plin klasificira kot  medicinski izdelek, enako kot zdravilo (potrebno je dosledno izvajati kontrole, 
evidenco, kakovost, standard in zahteve agencije za zdravila). V bolnišnici pa je količinska  
poraba medicinskih plinov močno padla tudi iz razloga namestitve fiksnih instalacij na oddelkih z 
veliko porabo.   
 
Iz naslova racionalizacij oz. prihrankov so bile s Finančnim načrtom oz. sanacijskim 
programom  zmanjšane naslednje vrste stroškov:  

- strošek zakupnin in najemnin (32.400 EUR letno), 
- strošek za strokovno literaturo (24.300 EUR letno),  
- strošek telefona in poštnih storitev (10.784 EUR letno).  

      -     pisarniški material s tonerji (24.300 EUR letno). 
 
Iz podatkov je razvidno, da je bil strošek zakupnin in najemnin manjši od načrtovanega, glede 
na to so bili tudi realizirani prihranki večji od načrtovanih; realizirani prihranki na tem segmentu 
so v višini 58.243 EUR.  
 
Načrtovani prihranki na stroških za strokovno literaturo so bili realizirani le delno, strošek je bil v 
letu 2011 zmanjšan za cca 5.000 EUR (načrtovano je bilo zmanjšanje v višini 24.300 EUR). 
 
Načrtovano znižanje stroška poštnih storitev se ni realiziralo, saj se je tudi v letu 2011 
nadaljevalo čiščenje čakalnih seznamov, kar povzroča dodatne stroške. Za skupno preseganje 
planiranega stroška telefona in poštnih storitev je vzrok preseganje postavke poštnih storitev. 
Na tem segmentu je bilo v letu 2011 planiranega stroška v višini 84.500 EUR, dejanski 
realizirani strošek je bil v višini 101.626 EUR (realizirani strošek v letu 2010 je bil v višini 91.172 
EUR).    
 
V okviru stroška pisarniškega materiala ugotavljamo preseganje predvsem iz naslova večje 
porabe črnil za tiskalnike. Vzrok je v širjenju računalniške opremljenosti bolnišnice ter zahtevah 
po vedno  večjem administriranju vseh procesov dela. 
 
Iz podatkov iz Tabele 52 pa so razvidni prihranki še na naslednjih področjih:  
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- pralna in čistilna sredstva (strošek je bil sicer planiran na realizirani ravni iz leta 2010, 
realizacija v letu 2011 je bila manjša od planirane za 13.172 EUR zaradi manjših količin 
pranja); 

- odvoz odpadkov, kužni odpadki (strošek je bil v letu 2011 manjši od planiranega za   
19.286 EUR, od realiziranega iz leta 2010 pa za 13.652 EUR); kljub za 8,3 % večji 
skupni količini odpadkov je bil strošek za 6,1 % nižji; vzrok je v pravilnejšem ločevanju 
odpadkov, predvsem neinfektivnih ( 180104) kot enih izmed dražjih, kjer se je količina 
zmanjšala za cca 15 %; 

- druge neproizvodne storitve, ki vključujejo vse manjše raznovrstne storitve  (realiziran 
strošek v letu 2011 je bil za 27.301 EUR manjši od planiranega, od realiziranega iz 
preteklega obdobja leta 2010 pa za 40.676 EUR); 

- tekstilni material z odpisi tekstilnega materiala, ki vključuje predvsem bolniško perilo 
pacientov je zmanjšan zaradi manjših nabav v letu 2011 (realizirani strošek v letu 2011 
je bil za 32.080 EUR manjši od planiranega). 

 
Največje odstopanje od planiranih in realiziranih vrednostih iz leta 2010 je v letu 2011 razvidno 
na postavki finančnih, izrednih in prevrednotovalnih odhodkov. Ta postavka je v letu 2011 
povečana za odprte terjatve do ZZZS v višini 215.941,25 EUR iz naslova neakutne obravnave 
in robotske kirurgije.  

 
2.) STROŠKI DELA AOP 875 so v letu 2011 znašali 51.812.713 EUR in so bili za 0,91% višji od 
doseženih v letu 2010 in za 1,34%nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 
56,82%.   
 
V nadaljevanju podajamo obrazložitve na osnovi podatkov o skupnih stroških dela (Tabela 53), 
kamor poleg plače zaposlenih vključujemo še vse druge stroške, vezane na delo 
(izobraževanje, delo preko s.p., d.o.o….). 
 
Iz podatkov iz tabele 53 je razvidno, do je v letu 2011 skupna višina realiziranih stroškov dela v 
planiranih okvirih (indeks realizacije je 99,63). Razvidno pa je, da je na področju izplačil plač bil 
strošek nižji od planiranega, preseženi pa so bili stroški dela preko podjemnih pogodb, s.p. in 
d.o.o. Preko pojemnih pogodbin s.p. jev se je izvajalo delo na področjih, kjer se izkazujejo 
kadrovski deficiti, t.j. predvsem pri zdravnikih specialistih. Iz podatkov v nadaljevanju je 
razvidno, da je bilo na področju poklicne skupine zdravnikov specialistov planirano večje število 
delavcev iz ur od realiziranega. 
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Tabela 53: Vsi stroški dela v letu 2011 v primerjavi s planiranimi v letu 2011 in realiziranimi iz 
leta 2010 

Realizacija 2010 Plan 2011 Realizacija 2011 ELEMENTI 
BILANCE USPEHA EUR % EUR % EUR % 

Indeks 
R11/R10 

Indeks 
R11/P11 

VSI STROŠKI 
DELA 53.244.580 100,00 54.268.310 100,00 54.065.074 100,00 101,54 99,63 

Izplačilo plač bto II 46.752.556 87,81 47.902.340 88,27 47.097.009 87,11 100,74 98,32 
Regres za LD, 
jubilejne nagrade, 
odpravnine, 
soc.pomoči 1.455.202 2,73 1.470.240 2,71 1.444.858 2,67 99,29 98,27 
Stroški prevoza in 
prehrane  3.136.562 5,89 3.143.780 5,79 3.270.846 6,05 104,28 104,04 
Str.strok. 
izobraževanja, 
šolnine 695.723 1,31 630.000 1,16 620.215 1,15 89,15 98,45 
Str. zdravstvenih 
storitev (s.p., 
d.o.o.) 449.945 0,85 412.000 0,76 555.430 1,03 123,44 134,81 
Str.storitev fizičnih 
oseb (podjem.pog., 
avtorski 
hon.,sejnine) 477.017 0,90 464.750 0,86 746.391 1,38 156,47 160,60 

Str. dela študentov 193.377 0,36 150.000 0,28 238.484 0,44 123,33 158,99 

Ostali stroški dela 84.199 0,16 95.200 0,18 91.842 0,17 109,08 96,47 
 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2011 je znašalo 1.743  zaposlenih, in 
se je v primerjavi z letom 2010 povečalo za 25 zaposlenih oz. za 1,45%. 

Tabela 54: Izplačano število delavcev iz ur po oblikah dela v letu 2011, primerjava s planom za 
leto 2011 in  z realizacijo leta 2010 

Oblike dela 
Realizacija 

2010 
Plan 
2011 

Realizacija 
2011 

Ind. 
R11/P11 

Razlika 
real. - plan 

Redno delo in nadomestila 1584,49 1.599,50 1.604,18 100,29 4,68 
Dežurstvo 72,27 43,50 43,81 100,72 0,31 
Nadure 27,45 56,51 60,81 107,60 4,30 
Pripravljenost 33,48 33,50 34,08 101,73 0,58 
SKUPAJ 1717,69 1.733,01 1.742,88 100,57 9,87 

 
Ob branju tabele 54 je potrebno upoštevati, da je v letu 2011 prišlo do strukturne spremembe 
na postavkah dežurstva in nadurnega dela. Sprememba izhaja iz zagotavljanja neprekinjenega 
zdravstvenega varstva v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega in 
organizacijo le-tega v SB Celje tekom leta 2011.  
 
Pri izplačilu delovnih ur po posameznih oblikah dela beležimo odstopanje od zastavljenega 
plana predvsem pri nadurah (za 7,6%). Razlog za takšen porast gre pripisati predvsem delu 
preko polnega delovnega časa zaradi dodatnega popoldanskega operativnega in ambulantnega 
programa, kratkotrajnejšim odsotnostim zaposlenih ter spremenjeni obliki neprekinjenega 
zdravstvenega varstva v letu 2011, ko smo po Pravilniku o organizacij neprekinjenega 
zdravstvenega varstva prešli iz dežurstva v redno delo. Zaradi pomanjkanja zdravnikov 
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specialistov smo redno zaposlene dodatno obremenili in so opravljali delo preko polnega 
delovnega časa.   

Tabela 55: Primerjava izplačila BTO I z nadomestilom na delavca iz ur v letu 2011 in primerjava 
z letom 2010 in planom 2011 

  
Realizacija 

2010 
Plan  
2011 

Realizacija 
2011 

Indeks  
R11/ P11 

Indeks  
R11/ R10 

BTO I z nadomestili 39.671.718 40.620.368 39.766.202 97,90 100,24 

št.delavcev iz ur 1.717,69 1.733,01 1.742,88 100,57 101,47 

BTO I z nadomestili/ delavca iz ur 23.096 23.439 22.816 97,34 98,79 
 

Povprečna bruto plača na delavca iz ur v letu 2011 je znašala 22.816 EUR in se je v primerjavi 
s preteklim letom zmanjšala za 1,21%, v primerjavi s planirano pa je nižja za 2,66%. 
 
V preteklem letu je bilo izplačano 1.216.100 EUR regresa za letni dopust za vse delavce.  
 
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 121.573 
delovnih ur, v breme ZZZS 81.289 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 21.167 delovnih ur. Boleznine 
skupaj predstavljajo 3,41% obračunanih delovnih ur. 
 
Ocena izvajanja oz. realizacije sanacijskih ukrepov na področju  stroškov dela 
 
Največji strošek delovanja bolnišnice predstavlja strošek dela in obvladovanju teh stroškov 
bolnišnica nameni posebno pozornost. Aktivnosti v letu 2011 so bile usmerjene predvsem v 
optimizacijo zaposlenosti in obvladovanja stroškov dela. Gre za obvladovanje: 

- planiranega števila delavcev iz ur, 
- planiranega stroška podjemnih pogodb in dela preko s.p.-jev, 
- stroškov študentskega dela in 
- stroškov izobraževanja. 

 
Obvladovanje planiranega števila delavcev iz ur 
 

Tabela 56: Načrtovano povprečno št. izplačanih delavcev iz ur v letu 2011  po delovnih 
skupinah 

Delovna skupina Realizacija 
2010 

Plan 
2011 

Realizacija 
2011 

Ind. 
R11/ P11 

Ind. 
R11/ R10 

Razlika 
R11-P11 

Nezdravstveno osebje 297,75 298,75 295,93 99,06 99,39 -2,82 
Zdravstveni sodelavci 151,02 156,36 155,86 99,68 103,20 -0,50 
Zdravstveno osebje-zdravniki 304,99 316,40 315,13 99,60 103,33 -1,26 
Zdravniki specialisti 211,40 214,40 204,75 95,50 96,86 -9,65 
Zdravniki pripravniki 8,82 19,00 15,87 83,52 179,85 -3,13 
Zdravniki specializanti 74,71 73,00 87,70 120,14 117,38 14,70 
Sobni zdravniki 10,06 10,00 6,81 68,14 67,75 -3,19 
Zdravstveno osebje-med.sestre 314,56 319,00 327,41 102,64 104,08 8,41 
Medicinske sestre 313,25 319,00 326,52 102,36 104,24 7,52 
Medicinske sestre - pripravniki 1,31 0,00 0,88   67,52 0,88 
Zdravstveno osebje-zdr.tehniki 453,01 449,00 451,24 100,50 99,61 2,24 
Zdravstveni tehniki 445,25 439,00 441,81 100,64 99,23 2,81 
Zdravstv.tehniki - pripravniki 7,76 10,00 9,43 94,28 121,42 -0,57 
Ostalo zdr.osebje-administrator 101,19 101,00 102,74 101,73 101,53 1,74 
Ostalo zdr.osebje-transp.,oskrba 95,16 92,50 94,57 102,24 99,38 2,07 
Skupaj 1.717,69 1.733,01 1.742,88 100,57 101,47 9,87 
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SB Celje je v letu 2011 presegla planirano število delavcev iz ur  za 0,57 %. Največje  
odstopanje od planiranega števila delavcev iz ur beležimo na področju zdravnikov 
specializantov in sicer za 20,14%. Zdravniki specializanti so se poleg osnovnega kroženja po 
določenem programu vključevali tudi v redno delo in zagotavljanje neprekinjenega 
zdravstvenega varstva kjer je bilo to mogoče. V izredno pomoč so bili predvsem na deficitarnih 
področjih kot je npr. revmatologija. Poudariti je potrebno, da smo v letu 2011 izvajali restriktivno 
kadrovsko politiko na področju zdravnikov brez specializacije oz. sobnih zdravnikov po 
končanem pripravništvu. Dejansko smo sobne zdravnike zaposlili izključno na področjih, ki so 
deficitarna in kjer je obstajala velika možnost, da se prijavijo na razpis iz deficitarnega področja.  
 
Za 2,64% beležimo tudi preseganje delavcev iz ur na področju zdravstvene nege, večinoma pri 
diplomiranih medicinskih sestrah. Diplomirane medicinske sestre smo zaposlili izključno iz 
dodatnih potreb, povečanega programa oz. povečanega obsega dela. Število delavcev iz ur 
smo za 0,50% presegli tudi na področju zdravstvenih tehnikov iz enakih razlogov kot pri 
diplomiranih medicinskih sestrah. Na področju administracije (administratorke, ki so v 
neposrednem zdravstvenem procesu – ambulanti) smo presegli planirano število delavcev iz ur 
za 1,73% iz naslova povečanega obsega del oz. zaradi več izpisanih izvidov. Na področju 
transporta in oskrbe pa smo presegli planirano število delavcev iz ur za 2,24% zaradi 
povečanega obsega dela in večjega števila delavcev invalidov v omenjeni skupini. 

Tabela 57: Višina izplačil v letu  2011 po delovnih skupinah v primerjavi s planom in realizacijo 
2010 

Delovna skupina Realizacija 
2010 Plan 2011 Realizacija 

2011 
Ind. 

R11/P11 
Ind. 

R11/R10 

Nezdravstveno osebje 4.623.461 4.599.605 4.565.972 99,27 98,76 

Zdravstveni sodelavci 3.324.223 3.425.851 3.378.323 98,61 101,63 

Zdravstveno osebje-zdravniki 13.567.444 14.209.971 13.546.995 95,33 99,85 

Zdravniki specialisti 10.980.312 11.451.833 10.560.365 92,22 96,18 

Zdravniki pripravniki 146.629 315.416 264.573 83,88 180,44 

Zdravniki specializanti 2.239.407 2.240.469 2.585.332 115,39 115,45 

Sobni zdravniki 201.096 202.252 136.724 67,60 67,99 

Zdravstveno osebje-med.sestre 7.456.389 7.587.004 7.610.253 100,31 102,06 

Medicinske sestre 7.438.342 7.587.004 7.598.541 100,15 102,15 

Medicinske sestre - pripravniki 18.047 0 11.713   64,90 

Zdravstveno osebje-zdr.tehniki 8.157.511 8.240.627 8.120.701 98,54 99,55 

Zdravstveni tehniki 8.083.690 8.141.476 8.030.683 98,64 99,34 

Zdravstv.tehniki - pripravniki 73.821 99.151 90.018 90,79 121,94 

Ostalo zdr.osebje-administrator 1.430.984 1.439.213 1.441.667 100,17 100,75 

Ostalo zdr.osebje-transp.,oskrba 1.111.705 1.118.097 1.102.291 98,59 99,15 

Skupaj 39.671.718 40.620.368 39.766.202 97,90 100,24 
 
 
V okviru obvladovanja delavcev iz ur smo izvajali vse aktivnosti predvidene s Sanacijskim 
programom. Glavnina aktivnosti je bila usmerjena k uvedbi elektronskega evidentiranja 
delovnega časa za celotno bolnišnico. (glej poglavje 12) 
 
 
 
 
 
 
 



Splošna bolnišnica Celje                                                                                                                    Letno poročilo 2011 

 

                           111 

Obvladovanje planiranega stroška podjemnih pogodb in dela preko s.p.-jev 
 
 
Skupni obseg pogodbenega dela je v letu 2011 presegel planirane okvire zaradi defecitarnosti 
kadra na področjih, kjer se je planiral povečan obseg dela. Največje preseganje pogodbenega 
obsega dela in dela preko s.p. in d.o.o. beležimo na radiološkem oddelku, oddelku za 
anesteziologijo, na oddelku za interno intenzivo in transfuzijskem oddelku. 
 
V okviru obvladovanja planiranega stroška podjemnih pogodbo in dela preko d.o.o. in s.p. smo  
v letu 2011 definirali kvoto za delo zunanjih sodelavcev za obdobje julij – december 2011. Pri 
tem smo pogodbeno določili okvirno število storitev in vrednost teh storitev za posameznega 
zunanjega izvajalca.  
 
Preseganje planiranega stroška podjemnih pogodb in dela preko s.p.-jev v letu 2011 je 
posledica nedoseganja planiranega števila zdravnikov specialistov, kakor je razvidno iz tabele 
56. 
 
Obvladovanje stroškov študentskega dela 
 
Študentsko delo smo organizirali za nadomeščanje dolgotrajnih bolniških odsotnosti in 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. 
Glede na to so stroški študentskega dela v letu 2011 presegli planirane okvire. 
 
 
Obvladovanje stroškov izobraževanja 
 
Stroški izobraževanja so v letu 2011 v okviru planiranih. Strošek izobraževanja smo redno 
mesečno spremljali po posameznih organizacijskih enotah v primerjavi s planiranim obsegom. 
Glede na to so se vloge za izobraževanje na posebnem obrazcu odobravale v okviru planiranih 
sredstev posameznega oddelka.  
 
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2011 znašali 
4.761.409 EUR in so bili za 5,8% višji od doseženih v letu 2010 in za 9,61% višji od 
načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša  5,22%.  
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 5.069.205 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 286.183 EUR (podskupina 922) in 
- del amortizacije v breme sredstev po ZZRZI znaša 21.613 EUR. 
 
Del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno storitev znaša 4.175.792 EUR. V prihodkih prejeta 
sredstva za namene pokrivanja stroškov amortizacije so bila v letu 2011 nižja od dejansko 
obračunane amortizacije v višini 585.617 EUR in so bila razmejena v breme konta podskupine 
920. 
Združena amortizacija po ZIJZ znaša v letu 2011 814.614 EUR in je knjižena v breme kontov 
podskupine 980. 
 
4.) REZERVACIJE so bile v letu 2011 obračunane v znesku 0 EUR. 

 
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2011 obračunani v znesku 198.986 EUR. Vključujejo 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, neposredne štipendije, članarine, upravne takse, 
sodne stroške, davek od prometa zavarovalnih poslov in okoljske dajatve za odvajanje 
odpadnih voda.   
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6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2011 znašali 1.055 EUR. Del tega zneska predstavljajo 
negativne tečajne razlike del pa  obresti na plačilo DDV. 
 
7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2011 znašali 14.900 EUR in so nastali zaradi izplačila rent,  
odhodkov iz preteklih obdobij in stroškov revizije javnega naročila.  

 
8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2011 znašali 331.088 EUR in so 
nastali zaradi oslabitve(oblikovanje popravka vrednosti) terjatev. Največjo postavko predstavlja 
oslabitev terjatev do ZZZS v višini 215.941 EUR iz naslova neakutne obravnave in robotske 
kirurgije. 
 
 
2.3. POSLOVNI IZID 
 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 297.684 EUR, kar predstavlja 0,327% celotnega prihodka.  Vzroki za negativni 
poslovni rezultat so: 
- zmanjšanje cene neakutne obravnave s strani ZZZS za 30% in s tem neplačilo tega 

programa v višini 185.941 EUR, 
- odvzem pokritja stroškov za program robotske kirurgije v višini 30.000 EUR, 
- neplačan presežek programov obsega dela s strani ZZZS v deležu OZZ v višini 724.140 

EUR (akutna obravnava, ambulantna dejavnost), 
- nerealizirani programi iz Pogodbe ZZZS v skupni višini 444.333 EUR (neakutna obravnava, 

spec. amb. dejavnost, dejavnost MR in CT). 
 
Preseganje programov obsega dela je povzročilo dodatne, nepokrite stroške. Zaradi izvajanja 
sanacijskih ukrepov se nastali stroški iz naslova preseganja programov ne izražajo v celotni 
višini. Eden izmed poglavitnih sanacijskih ukrepov je razrešitev problematike neakutne 
obravnave, tako na področju zmanjšanja cene kot zagotavljanja izpolnjevanja pogodbenega 
obsega dela.  

 
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 1.253.392 EUR. Letošnji 
presežek odhodkov nad prihodki je ta znesek povečal na 1.551.076 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  2.026.490  EUR in se od 
ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov, ki znaša 297.684 EUR 
1.728.806 (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za  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, velik vpliv  na 
denarni tok ima tudi denarni tok iz naslova investicij. V poslovnem  letu 2011 velik del razlike 
izhaja predvsem iz prihodkovne strani denarnega toka -  iz odprtih  (neplačanih) terjatev ZZZS-
ja po stanju na dan 31.12.2011. Del teh sredstev je bil nakazan v januarju, del pa jih 
pričakujemo v marcu 2012. 
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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 2011 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 (2.026.490 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                                                                                                                             v EUR 

LETO 2010 LETO 2011 

  Prihodki Odhodki Davek od 
dohodka 

Poslovni 
izid Prihodki Odhodki Davek od 

dohodka 
Poslovni 

izid 
Javna služba 87.374.894 87.962.923  -588.029 87.658.759 87.955.662  -296.903 
Tržna dejavnost 1.220.595 1.229.560  -8.965 3.223.798 3.224.579  -781 
Skupaj zavod 88.595.489 89.192.483  -596.994 90.882.557 91.180.241  -297.684 

 
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe v letu 2011 izkazuje preseganje odhodkov nad 
prihodki v višini 296.903 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 781 EUR. 

 
Pojasnila k izkazu za leto 2011 v primerjavi z letom 2010: 
Merila za ugotavljanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti so se v letu 2011 spremenila. 
Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo v letu 2011 upoštevali  
Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).  

 
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali predvsem z opravljanjem naslednjih tržnih 
dejavnosti (storitev):  

a. zdravstvene storitve za druge javne zdravstvene zavode in koncesionarje izven 
dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora (predvsem 
storitve Oddelka za laboratorijsko diagnostiko, storitve Oddelka za patomorfologijo 
in citologijo, Transfuzijskega centra), 

b. prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in 
zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce),   

c. prodaja jedil in pijač v  jedilnici bolnišnice, v kavarni klet, v kavarni SBC, catering, 
d. pranje perila, 
e. storitve izobraževalne dejavnosti,  
f. klinične raziskave, 
g. nagrade za invalide nad kvoto, 
h. parkirnina,  
i. prihodki od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin 

(stanovanja). 
 

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost v letu 2011 Ministrstvo 
za zdravje sodil še ni določilo. Sodilo nam je tako razmerje med prihodki od poslovanja, 
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doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in tistimi, doseženimi pri tržni dejavnosti, ki 
so izkazani v vrstici z oznako AOP 660.  
 
Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki ter finančni odhodki, drugi 
odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so v celoti izkazani med prihodki in odhodki iz 
opravljanja javne službe.     
 
V zvezi z razporeditvijo poslovnega izida iz posamezne dejavnosti nimamo opredelitve v 
nobenem  internem  aktu. 
 
V letu 2011 je bilo izplačanih  0 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu. 
 
 
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA        

ZAVODA 
 
V poslovnem poročilu za letu 2010 je bil ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 
596.994 EUR. Kumulativni presežek odhodkov nad prihodki (izguba) iz preteklih let je bil po 
stanju na dan 31.12.2009 izkazan v višini 656.398 EUR. Ugotovljen presežek odhodkov  nad 
prihodki poslovnega leta 2010 je povečeval kumulativno izkazan presežek odhodkov nad 
prihodki, ki je bil  po stanju 31.12.2010 tako izkazan v višini  1.253.392 EUR.   
 
 
4.    PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2011  
 
V poslovnem letu 2011 je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 297.684 EUR. Ker 
bolnišnica iz preteklih let izkazuje kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v višini 
1.253.392 EUR je letošnji poslovni rezultat presežek odhodkov nad prihodki povečal na 
kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.551.076 EUR.  
 
Bolnišnica niti iz preteklih let niti iz tekočega poslovnega rezultata tako nima sredstev, ki bi jih 
lahko razporejala.  

 

 

 

Datum:_____________ 
 
 
Podpis pooblaščenega računovodja          Podpis odgovorne osebe  
 
Terezija Pinter Kampoš, univ.dipl.ekon.                          Mag. Marjan Ferjanc, univ.dipl.ekon.    
                                                                                         _______________________________ 
________________________________  
 
Irena Andrenšek Ferkolj, univ.dipl.ekon.  
 
_______________________________  



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 42.345.289 43.332.857

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 1.019.521 828.155

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 527.386 413.502

02 NEPREMIČNINE 004 54.755.125 53.213.555

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 21.648.013 20.168.559

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 43.571.913 42.866.726

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 34.830.723 33.000.240

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 4.093 4.093

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 759 2.629

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

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

012 9.341.408 8.200.726

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 14.296 4.093

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 596.777 701.076

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 726.133 838.837

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 4.498 46.830

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 7.591.584 6.186.394

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 198.238 220.237

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 209.882 203.259

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

023 1.811.301 1.711.745

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 1.811.195 1.711.646

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 106 99

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)

032 53.497.998 53.245.328

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 19.751.443 17.737.174

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

034 10.854.988 9.379.835

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 6.411 655

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 4.446.085 4.347.966

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 4.520.861 3.361.067

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 999.268 786.974

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 559.777 527.952

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 322.586 355.221

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

044 42.643.010 43.865.493

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 3.018.797 3.498.484

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

ZNESEK

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2011

Oznaka 
za AOP



(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka 
za AOP

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

050 0 0

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

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA

056 41.171.196 41.616.308

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 4.093 4.093

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 1.551.076 1.253.392

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060 53.497.998 53.245.328

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 19.751.443 17.737.174

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

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



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

Nabavna 
vrednost 

(1.1.)

Popravek 
vrednost 

(1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti

Amortizacija
 Neodpisana 

vrednost (31.12.)

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve

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

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

700 96.908.436 53.582.301 4.115.328 27.779 1.677.205 1.673.163 5.069.205 42.340.437 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 38.812 0 9.703 0 0 0 0 48.515 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 789.343 413.502 181.663 0 0 0 113.884 443.620 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 704 381.613 0 0 0 0 0 0 381.613 0 0
E. Zgradbe 705 52.831.942 20.168.559 1.541.570 0 0 0 1.479.454 32.725.499 0 0
F. Oprema 706 42.866.726 33.000.240 2.382.392 27.779 1.677.205 1.673.163 3.475.867 8.741.190 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.  Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v lasti
(709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

 Z N E S E K

NAZIV
Oznaka za 

AOP



Nabavna 
vrednost 

(1.1.)

Popravek 
vrednost 

(1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti

Amortizacija
 Neodpisana 

vrednost (31.12.)

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve

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

 Z N E S E K

NAZIV
Oznaka za 

AOP

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

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

Znesek naložb 
in danih posojil  

(1.1.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (1.1.)

Znesek 
povečanja naložb 

in danih posojil

Znesek povečanj 
popravkov naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja 

popravkov naložb 
in danih posojil

Znesek naložb in 
danih posojil 

(31.12.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (31.12.)

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil 

(31.12.)

Znesek odpisanih 
naložb in danih 

posojil

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

 I. Dolgoročne finančne naložbe
(801+806+813+814)

800 4.093 0 0 0 0 0 4.093 0 4.093 0

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

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 B. Naložbe v deleže
(807+808+809+810+811+812)

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

814 4.093 0 0 0 0 0 4.093 0 4.093 0

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

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

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

 Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL
Oznaka za 

AOP



Znesek naložb 
in danih posojil  

(1.1.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (1.1.)

Znesek 
povečanja naložb 

in danih posojil

Znesek povečanj 
popravkov naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja naložb 

in danih posojil

Znesek 
zmanjšanja 

popravkov naložb 
in danih posojil

Znesek naložb in 
danih posojil 

(31.12.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (31.12.)

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil 

(31.12.)

Znesek odpisanih 
naložb in danih 

posojil

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

 Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL
Oznaka za 

AOP

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti
(820+829+832+835)

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih 
papirjev
(830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depoziti
(833+834)

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Skupaj 
(800+819)

836 4.093 0 0 0 0 0 4.093 0 4.093 0

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

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



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864)

860 90.770.771 88.250.872

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 90.645.903 88.152.423

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 124.868 98.449

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 43.922 47.264

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 37.358 50.237

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867 30.506 247.116

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 30.506 247.116

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)

870 90.882.557 88.595.489

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

871 34.060.090 33.022.124

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 24.423.115 23.953.708

461 STROŠKI STORITEV 874 9.636.975 9.068.416

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875 51.812.713 51.344.319

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 39.916.106 39.643.024

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 6.457.484 6.404.350

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 5.439.123 5.296.945

462 G) AMORTIZACIJA 879 4.761.409 4.500.598

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 198.986 231.489

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 1.055 1.795

468 L) DRUGI ODHODKI 883 14.900 15.031

    M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886) 884 331.088 77.127

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 2.659 2.672

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 328.429 74.455

 N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 91.180.241 89.192.483

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)

889 297.684 596.994

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)

891 0 0

del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)

892 297.684 596.994

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja

893 0 0

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

894 1.743 1.718

Število mesecev poslovanja 895 12 12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2011

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

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

Oznaka 
za AOP

ZNESEK



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401
87.138.548 87.758.553

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)

402
83.969.062 86.399.139

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

403
76.177.586 76.825.949

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)

404
154.918 216.601

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 93.988 145.861

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 60.930 70.740
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409)

407
135.119 131.887

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 135.119 131.887

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)

410
75.814.939 76.405.029

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 71.965.820 72.729.947

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 3.849.119 3.675.082
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)

413
72.610 72.432

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 72.610 72.432

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419
0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

420
7.791.476 9.573.190

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 98.121 1.710.563

del 7102 Prejete obresti 422 32.521 47.263

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 7.200.619 7.338.191

72 Kapitalski prihodki 425 4.378 5.137

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 455.837 472.036

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)

431
3.169.486 1.359.414

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 3.053.812 1.243.236

del 7102 Prejete obresti 433 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 115.674 116.178

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0

ČLENITEV KONTOV
ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do  31.12.2011

Oznaka 
za AOP



(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

ČLENITEV KONTOV
ZNESEKOznaka 

za AOP

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0
II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481)

437
89.165.038 92.218.661

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438
86.114.768 91.037.623

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)

439
42.905.274 43.484.847

del 4000 Plače in dodatki 440 33.817.438 34.051.249

del 4001 Regres za letni dopust 441 1.172.733 1.172.111

del 4002 Povračila in nadomestila 442 3.152.818 3.078.437

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 67.456

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 4.517.340 4.882.927

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 244.945 232.667
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)

447
6.788.445 6.912.693

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 3.363.768 3.430.350

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 2.673.698 2.734.955

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 22.622 21.173

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 37.711 38.572

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 690.646 687.643
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453
33.179.117 34.003.959

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 4.327.906 4.592.978

del 4021 Posebni material in storitve 455 21.633.977 22.228.139

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 2.518.421 2.356.564

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 107.941 98.943

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 19.251 34.503

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 1.679.334 1.865.761

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 406.941 474.591

del 4027 Kazni in odškodnine 461 7.798 8.074

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 2.477.548 2.344.406

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 23.565 31.268

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0
J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470
3.218.367 6.604.856

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 31.335

4202 Nakup opreme 473 2.166.554 4.845.016

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 167.749 171.137

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 236.157 705.502

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 253.447 216.984

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 120.081 173.387

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 274.379 461.495

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484)

481
3.050.270 1.181.038

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482
1.579.199 608.488

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483
249.860 96.730

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 1.221.211 475.820
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485
0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

486
2.026.490 4.460.108

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

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



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

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

500 0 0

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

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

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

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

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

512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

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

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

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

524 0 0

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

525 0 0

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

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

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

Oznaka 
za AOP

ZNESEKČLENITEV 
KONTOV



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

50
VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)

550 0 0

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

551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)

560 0 0

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

561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)

570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)

571 0 0

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

572 0 0

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

573 2.026.490 4.460.108

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

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

ZNESEK

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do  31.12.2011

ČLENITEV 
KONTOV

Oznaka 
za AOP



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27685

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

OBLAKOVA ULICA 005, 3000 Celje 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5064716000

(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu

1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)

660
87.546.973 3.223.798

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 87.423.109 3.222.794

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 123.864 1.004

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 43.922 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 37.358 0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667
30.506 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 30.506 0
D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)

670
87.658.759 3.223.798

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)

671
32.850.956 1.209.134

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 23.556.094 867.021

461 STROŠKI STORITEV 674 9.294.862 342.113
F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675
49.973.362 1.839.351

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 38.499.084 1.417.022

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 6.228.243 229.241

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 5.246.035 193.088

462 G) AMORTIZACIJA 679 4.592.379 169.030

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 191.922 7.064

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 1.055 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 14.900 0

    M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686) 684 331.088 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 2.659 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 328.429 0

    N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 87.955.662 3.224.579
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688
0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670) 

689
296.903 781

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(688-690)

691
0 0

del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688)

692
296.903 781

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja

693
0 0

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

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

ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do  31.12.2011

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 
za AOP



Obrazec 1 - Delov ni program 2011, II. del

Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk
Real. ZZZS 11 
/ Real. ZZZS 

10

Real. ZZZS 
11 / FN 

ZZZS 11

Real. ZZZS 11 
/ Real. ZZZS 

10

Real. ZZZS 
11 / FN ZZZS 

11
12. Specialistična 
ambulantna dejav nost

303.461 3.226.897 306.273 3.253.783 309.131 3.391.297 309.131 3.391.297 313.242 3.398.577 317.164 3.464.570 103,22 101,33 105,32 100,21

Internistika (025) 7.104 86.048 7.176 86.654 8.329 100.900 8.329 100.900 8.631 105.271 8.690 105.797 121,49 103,63 122,34 104,33
Pulmologija (026) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Infektologija (027) 6.651 42.445 6.704 42.813 6.644 42.287 6.644 42.287 6.598 41.840 6.679 42.410 99,20 99,31 98,57 98,94
Nevrologija (028) 9.097 264.749 9.158 266.458 8.549 299.000 8.549 299.000 8.687 269.985 8.774 272.261 95,49 101,61 101,98 90,30
Pediatri ja (029) 11.425 171.822 11.443 171.981 10.735 178.517 10.735 178.517 10.888 171.880 10.923 172.297 95,30 101,43 100,03 96,28
Ginekologija in 
porodništvo (030)

8.485 120.548 8.523 121.215 8.059 117.114 8.059 117.114 8.611 121.460 8.728 122.802 101,48 106,85 100,76 103,71

Kirurgija, 
travmatologija, urologija 

77.469 607.255 78.383 612.564 74.135 604.673 74.135 604.673 79.542 603.652 80.491 609.752 102,68 107,29 99,41 99,83

Ortopedija (032) 12.340 124.189 12.437 125.231 15.291 130.486 15.291 130.486 13.566 141.754 13.692 143.068 109,94 88,72 114,14 108,64
Otorinolaringologija 21.457 177.243 21.717 178.954 21.071 193.589 21.071 193.589 21.953 189.837 22.312 192.532 102,31 104,19 107,11 98,06
Okulistika (034) 22.967 219.758 23.095 221.794 26.769 237.329 26.769 237.329 22.460 236.634 22.685 240.483 97,79 83,90 107,68 99,71
Dermatologija (035) 20.539 121.365 20.599 121.642 18.922 129.681 18.922 129.681 22.073 127.840 22.164 128.286 107,47 116,65 105,34 98,58
Onkologija (036) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Psihiatri ja (037) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Rehabilitacija (038) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija 
(045)

8.834 166.292 8.950 168.028 10.616 199.846 10.616 199.846 9.747 184.608 9.890 186.813 110,34 91,81 111,01 92,38

Fiziatri ja (046) 2.887 35.818 2.893 35.903 2.576 31.456 2.576 31.456 2.866 32.300 2.880 32.445 99,27 111,26 90,18 102,68
Medicina dela (049) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Invalidna mladina (050) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Diabetologija, 
endokrinologija (052)

10.951 121.103 10.972 121.185 8.931 125.701 8.931 125.701 9.831 118.572 9.881 118.868 89,77 110,08 97,91 94,33

Pedopsihiatri ja (058) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Alergologija (060) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Medicinska genetika #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Bolezni dojk (062) 0 0 0 0 350 1.790 350 1.790 376 1.017 377 1.020 #DEL/0! 107,43 #DEL/0! 56,82
Zdravljenje neplodnosti 
(063)

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Gastroenterologija (096) 1.396 164.792 1.400 166.210 2.137 182.562 2.137 182.562 2.264 194.180 2.556 225.369 162,18 105,94 117,83 106,36
Kardiologija (097) 35.192 192.659 35.472 193.861 39.753 224.119 39.753 224.119 38.030 245.369 38.334 247.041 108,06 95,67 127,36 109,48
Tireologija (098) 3.339 192.416 3.384 193.285 3.566 197.200 3.566 197.200 3.554 193.714 3.597 194.827 106,44 99,66 100,67 98,23
Internistika - urgentna 
ambulanta (102)

13.063 107.163 13.189 108.350 12.514 102.661 12.514 102.661 13.116 110.635 13.364 112.754 100,41 104,81 103,24 107,77

Kirurgija - urgentna 
ambulanta (103)

30.265 311.232 30.778 317.655 30.184 292.386 30.184 292.386 30.449 308.029 31.147 315.745 100,61 100,88 98,97 105,35

Radioterapija (114) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Nevrologija - urgentna 
ambulanta (116)

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Infektologija - urgentna 
ambulanta (117)

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Fabryeva bolezen (124) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Drugo 1 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Real. ZZZS 11 
/ Real. ZZZS 

10

Real. ZZZS 
11 / FN 

ZZZS 11

Real. ZZZS 11 
/ Real. ZZZS 

10

Real. ZZZS 
11 / FN ZZZS 

11
13. Diagnostika

Mamografija (090) x 35.810 x 35.975 x 36.192 x x 37.132 x 37.333 x x 103,69 102,60

Magnetna resonanca 
(201 047)

4.512 x 4.524 x 5.100 x 5.100 x 4.777 x 4.817 x 105,87 93,67 x x

Računalniška 
tomografija - CT (201 

8.416 x 8.444 x 8.592 x 8.592 x 8.052 x 8.146 x 95,67 93,72 x x

Ultrazvok - UZ (201 104) 11.398 138.965 11.450 140.285 8.691 152.454 8.691 152.454 12.399 151.042 12.478 152.930 108,78 142,66 108,69 99,07
Rentgen - RTG (201 
105)

86.720 327.108 87.969 335.168 86.435 300.000 86.435 300.000 83.661 298.394 85.265 307.431 96,47 96,79 91,22 99,46

PET CT (201 120) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Real. ZZZS 11 
/ Real. ZZZS 

10

Real. ZZZS 
11 / FN 

ZZZS 11

Real. ZZZS 11 
/ Real. ZZZS 

10

Real. ZZZS 
11 / FN ZZZS 

11
14. Dialize (201 039) 328 22.884 328 23.132 205 24.235 24.335 206 365 23.255 368 23.547 111,28 178,05 101,62 95,96
Dialize I 50 7.433 50 7.548 62 7.773 7.873 63 58 5.747 59 5.904 116,00 93,55 77,32 73,94
Dialize II 180 828 180 915 19 1.056 1.056 19 176 759 177 777 97,78 926,32 91,67 71,88
Dialize III 90 12.811 90 12.857 116 13.286 13.286 116 123 14.963 124 15.080 136,67 106,03 116,80 112,62
Dialize IV 8 1.812 8 1.812 8 2.120 2.120 8 8 1.786 8 1.786 100,00 100,00 98,57 84,25
Dialize V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Opombe:

Št. dializnih 
bolnikov

Št. dializ

Št. točkŠt. preiskav

Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12 .2011

Program

Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2010

Naziv  BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

ZZZS ZZZS+ ostaliZZZS ZZZS+ ostali

Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011

ZZZS ZZZS+ ostali

Št. preiskav Št. točkŠt. preiskav Št. točk

Indeksi se nanašajo na 
štev ilo točk

Indeksi se nanašajo na št. 
dializ

Indeksi se nanašajo na 
štev ilo obiskov

Indeksi se nanašajo na št. 
dializnih bolnikov

Indeksi se nanašajo na 
štev ilo preiskav

Indeksi se nanašajo na 
štev ilo točk

Št. dializ
Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

Št. dializnih 
bolnikov

Št. dializŠt. dializ
Št. dializnih 

bolnikov
Št. dializ

Št. dializnih 
bolnikov

Št. dializnih 
bolnikov

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



Izpolnil: Tanja Bajagič Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 36 69



Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2011

Real. 11  / 
Real. 10

Real. 11 / 
FN 11

760 1
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 
+ 5 + 6 + 7)

88.152.423 89.863.520 90.645.903 102,83 100,87

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 74.111.122 75.293.660 75.496.940 101,87 100,27

3
Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC 
na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010

#DEL/0! #DEL/0!

4
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev 
in specializacij

2.783.269 3.309.370 3.436.623 123,47 103,85

5 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 7.044.840 7.212.660 7.322.406 103,94 101,52

6
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, 
od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih 
plačnikov in od konvencij

591.876 697.290 919.478 155,35 131,86

7 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 3.621.316 3.350.540 3.470.456 95,83 103,58
762 8 Finančni prihodki 47.263 37.400 43.922 92,93 117,44
761, 763, 
764

9
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi 
prihodki in prevrednotovalni prihodki

395.803 141.500 192.732 48,69 136,21

76 10 PRIHODKI (1 + 8 + 9) 88.595.489 90.042.420 90.882.557 102,58 100,93
460 11 Stroški materiala (12 + 35) 23.953.708 23.961.280 24.423.115 101,96 101,93

12
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI 
MATERIAL (13 + 20 + 31)

18.423.309 18.127.850 18.547.939 100,68 102,32

13 ZDRAVILA (od 14 do 19) 7.006.677 6.731.100 6.614.839 94,41 98,27

14

Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s 
posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo 
dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi 
CBZ-IVZ)

6.414.922 6.160.300 5.715.285 89,09 92,78

15
Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-
5 SD 2010

221.332 214.049 350.478 158,35 163,74

16 Kri (brez krvnih derivatov) 32.516 30.000 20.738 63,78 69,13

17
Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 
19)

71.484 67.984 269.384 376,85 396,25

18 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 47.848 46.737 52.790 110,33 112,95
19 Sterilne raztopine in sterilni geli 218.575 212.030 206.164 94,32 97,23
20 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30) 9.660.174 9.574.570 10.143.063 105,00 105,94
21 Razkužila 201.068 200.000 208.335 103,61 104,17
22 Obvezilni in sanitetni material 3.781.775 3.741.090 3.918.945 103,63 104,75
23 Dializni material 1.296.125 1.295.000 1.363.805 105,22 105,31
24 Radioizotopi 162.943 162.000 168.009 103,11 103,71
25 Plini 108.998 118.000 141.518 129,84 119,93
26 RTG material 1.552.978 1.514.170 1.622.759 104,49 107,17
27 Šivalni material 592.984 530.000 578.158 97,50 109,09
28 Implantati in osteosintetski materiali 1.451.672 1.450.000 1.513.660 104,27 104,39
29 Medicinski potrošni material 511.631 564.310 627.875 122,72 111,26
30 Zobozdravstveni material 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
31 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34) 1.756.458 1.822.180 1.790.038 101,91 98,24
32 Laboratorijski testi in reagenti 1.476.166 1.532.180 1.587.650 107,55 103,62
33 Laboratorijski material 127.957 130.000 118.569 92,66 91,21
34 Drugi zdravstveni material 152.335 160.000 83.819 55,02 52,39

35
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 
40)

5.530.399 5.833.430 5.875.176 106,23 100,72

36
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska 
goriva)

1.837.248 1.960.000 1.988.836 108,25 101,47

37 Voda 219.581 240.000 240.784 109,66 100,33
38 Živila 1.283.093 1.300.000 1.298.752 101,22 99,90
39 Pisarniški material 494.386 470.000 515.389 104,25 109,66
40 Ostali nezdravstveni material 1.696.091 1.863.430 1.831.414 107,98 98,28

461 41 Stroški storitev (42 + 47) 9.068.416 8.940.780 9.636.975 106,27 107,79
42 Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46) 3.861.165 3.737.020 4.228.223 109,51 113,14
43 Laboratorijske storitve 2.963.653 2.883.370 2.965.169 100,05 102,84

44
Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih 
storitev

428.877 422.650 678.914 158,30 160,63

44a      Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi 146.710 144.840 213.737 145,69 147,57
44b      Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami 282.167 277.810 465.177 164,86 167,44

45
Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko 
s.p. in d.o.o.

449.945 412.000 555.430 123,44 134,81

45a      Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o 20.858 20.000 90.139 432,15 450,69
45b      Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. 429.087 392.000 465.291 108,44 118,70
46 Ostale zdravstvene storitve 18.690 19.000 28.710 153,61 151,11
47 Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) 5.207.251 5.203.760 5.408.752 103,87 103,94
48 Storitve vzdrževanja 1.555.808 1.675.000 1.789.264 115,01 106,82

39
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in 
strokovno izpopolnjevanje

671.462 606.000 592.583 88,25 97,79

50 Ostale nezdravstvene storitve 2.979.981 2.922.760 3.026.904 101,57 103,56
462 51 Amortizacija 4.500.598 4.344.000 4.761.409 105,80 109,61
464 52 Stroški dela (od 53 do 55) 51.344.319 52.516.360 51.812.713 100,91 98,66

53 Plače zaposlenih 39.643.024 40.620.000 39.916.106 100,69 98,27
54 Dajatve na plače 6.404.350 6.562.180 6.457.484 100,83 98,40

55
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi 
stroški dela

5.296.945 5.334.180 5.439.123 102,68 101,97

467 56 Finančni odhodki 1.795 0 1.055 58,76 #DEL/0!
465, 466, 
468, 469

57
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki 
in prevrednotovalni poslovni odhodki

323.647 280.000 544.974 168,39 194,63

46 58 ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) 89.192.483 90.042.420 91.180.241 102,23 101,26
59 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 -  58)  
60 PRESEŽEK ODHODKOV  (-) (10  -  58) 596.994 0 297.684
61 Davek od dohodka pravnih oseb #DEL/0! #DEL/0!

62
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)

63
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka                                         
(60 + 61) oz. (61 - 59)

Izpolnil: Tanja Korenjak, Marjetka Godec Podpis odgovorne osebe: Irena Andrenšek-Ferkolj

Tel. št.: 03 423 36 69

Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica Celje

Opombe:

Besedilo
Finančni načrt za 

obdobje od                   
1. 1. do 31. 12. 2011

Realizacija za 
obdobje od                  

1. 1. do 31. 12. 2010

Zap. 
št. 

Indeksi
Konto

Realizacija za obdobje 
od                    1. 1. do 

31. 12. 2011



Obrazec 3 - Spremljanje kadrov

Polni d/č Skraj. d/č
Dopoln. 
delo 2

SKUPAJ 1

Kader, ki je 
financiran iz 
drugih virov 

3

Od skupaj 
(stolpec 4) 
nadomešča

nja 4

Povprečno 
število 

zaposlenih na 
podlagi 

delovnih ur 5

1 2 3 4=1+2+3 5 6 7
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 1.064 45 5 1.114 120 40 1.115,84

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 269 12 5 286 108 0 315,14

1 Zdravniki (skupaj) 265 12 5 282 106 0 309,84

1.1. Specialist 150 12 5 167 201,85

1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0

1.3.
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem 
sekundariatu 6 0 0 6 6,81

1.4. Specializant 93 0 0 93 90 85,30

1.5. Pripravnik / sekundarij 16 0 0 16 16 15,88
2 Zobozdravniki skupaj 4 0 0 4 2 0 5,30

2.1. Specialist 2 0 0 2 2,92

2.2. Zobozdravnik 0

2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0

2.4. Specializant 2 0 0 2 2 2,38

2.5. Pripravnik 0

3 Zdravniki svetovalci skupaj 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1. Višji svetnik 0

3.2. Svetnik 0

3.3. Primarij 0

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 795 33 0 828 12 40 800,70

1 Svetovalec v ZN 0

2 Samostojni strokovni delavec v ZN 2 0 0 2 1,17

3 Koordinator v ZN 0

4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 0

5 Medicinska sestra za področja... 8 29 0 0 29 29,88

6 Profesor zdravstvene vzgoje 0

7 Diplomirana medicinska sestra 281 5 0 286 18 291,40

8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 11 1 0
12

11,71

9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 7 0 0
7

7,44

10 Srednja medicinska sestra / babica 432 25 0 457 22 426,75

11 Bolničar 21 2 0 23 21,39

12 Pripravnik zdravstvene nege 12 0 0 12 12 10,96
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 15 0 0 15 0 0 14,82

1 Farmacevt specialist konzultant 0

2 Farmacevt specialist 1 0 0 1 1,02

3 Farmacevt 5 0 0 5 4,87

4 Inženir farmacije 1 0 0 1 1,00

5 Farmacevtski tehnik 8 0 0 8 7,56

6 Pripravniki 0 0,37

7 Ostali 0

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 137 9 0 146 4 7 143,05

1 Konzultant (različna področja) 0

2 Analitik (različna področja) 0

3 Medicinski biokemik specialist 4 0 0 4 2,62

4 Klinični psiholog specialist 0

5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 1 0 0 1 1,01

6 Socialni delavec 2 0 0 2 2,02

7 Sanitarni inženir 0

8 Radiološki inženir 36 1 0 37 1 45,33

9 Psiholog 1 0 0 1 1,00

10 Pedagog / Specialni pedagog 0

11 Logoped 0

12 Fizioterapevt 29 1 0 30 3 24,71

13 Delovni terapevt 4 0 0 4 1 3,24

14 Analitik v laboratorijski medicini 8 0 0 8 1 7,54

15 Inženir laboratorijske biomedicine 23 3 0 26 24,08

16 Sanitarni tehnik 0

17 Zobotehnik 0

18 Laboratorijski tehnik 25 4 0 29 1 27,50

19 Voznik reševalec 0

20 Pripravnik 4 0 0 4 4 4,00

21 Ostali 0

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

1 Ostali 0

V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 9 457 29 0 486 0 8 469,09

1 Administracija (J2) 103 9 0 112 4 102,76

2 Področje informatike 6 0 0 6 5,95

3 Ekonomsko področje 30 0 0 30 1 27,36

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 19 1 0 20 18,17

5 Področje nabave 9 0 0 9 9,93

6 Področje tehničnega vzdrževanja 61 1 0 62 63,29

7 Področje prehrane 81 10 0 91 2 84,64

8 Oskrbovalne službe 132 8 0 140 1 140,56

9 Ostalo 16 0 0 16 16,43
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 1.673 83 5 1.761 124 55 1.742,80

Splošna bolnišnica Celje

Struktura zaposlenih

Število delavcev na dan 31.12.2011*



Dodatna pojasnila:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Izpolnil: Andreja zelič, Mojca Krumpak Podpis:

Tel. št.: 

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

Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti

3. finance, računovodstvo, plan, analize

6. elektro, voda, ogrevanje

8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov

Opombe:

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

1 2 3=1+2

39.766.404,37 3.969.911,91  

Dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške

43.736.316,28

Kot kader pri vseh postavkah navajamo dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa kader iz pogodb 
ZZZS, podjemnih pogodb...). Vpisuje se ves kader, brez preračuna na polni delovni čas. 

Delo delavcev iz drugih organizacij

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

Bruto plače in nadomestila 6 Povračila stroškov 7 SKUPAJ

Npr. pripravniki financirani s strani ZZZS, kader financiran iz EU sredstev…

STROŠEK BRUTO PLAČ Z NADOMESTILI IN POVRAČILI V EUR za vse zaposlene v JZZ skupaj

Podatki za obdobje od 01.01. do 31.12.2011*



 
Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011

Real. 11 / 
Real. 10

Real. 11 / 
FN 11

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 193.768 1.300.696 181.663 93,75 13,97
1 Programska oprema (licence, rač. programi) 193.768 1.280.696 176.252 90,96 13,76
2 Ostalo 0 20.000 5.411 #DEL/0! 27,05

II. NEPREMIČNINE 1.361.584 7.412.851 1.541.570 113,22 20,80
1 Zemljišča 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
2 Zgradbe 1.361.584 7.412.851 1.541.570 113,22 20,80

III. OPREMA (A + B) 5.205.842 3.465.874 2.343.583 45,02 67,62

A Medicinska oprema 2 3.598.642 2.144.795 1.490.339 41,41 69,49
1 33111000-1 Rentgenske naprave 248.768 300.000 79.534 31,97 26,51

2
33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in 
dopplersko odslikavanje 

1.209 70.000 86.834 7.182,30 124,05

3
33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na 
osnovi magnetnih resonanc

0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika 232.634 362.028 297.018 127,68 82,04
7 33130000-0 Zobozdravstvo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika 0 13.000 10.898 #DEL/0! 83,83
9 33160000-9 Operacijska tehnika 1.743.470 364.158 150.756 8,65 41,40

10 33170000-2 Anastezija in reanimacija 177.859 79.000 0 0,00 0,00
11 33180000-5 Funkcionalna podpora 45.159 217.000 188.765 418,00 86,99
12 33190000-8 Razne medicinske naprave 694.666 279.566 232.550 33,48 83,18

13
33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane 
osebe

0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

14 Druga medicinska oprema 454.877 460.043 443.984 97,61 96,51
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 1.607.200 1.321.079 853.244 53,09 64,59

1 Informacijska tehnologija 367.570 391.210 224.715 61,14 57,44
2 Drugo 1.239.630 929.868 628.529 50,70 67,59

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 6.761.194 12.179.420 4.066.815 60,15 33,39

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

VRSTE INVESTICIJ 1
 Realizacija za obdobje 
od 1. 1. do 31. 12. 2010 

 Finančni načrt za obdobje od 
1. 1. do 31. 12. 2011 

 Realizacija za obdobje od 1. 
1. do 31. 12. 2011 

Indeks



 
Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

 Realizacija za obdobje 
od 1. 1. do 31. 12. 2010 

 Finančni načrt za obdobje od 
1. 1. do 31. 12. 2011 

 Realizacija za obdobje od 1. 
1. do 31. 12. 2011 

Real. 11 / 
Real. 10

Real. 11 / 
FN 11

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 193.768 1.300.696 181.663 93,75 13,97
1 Amortizacija 193.768 450.696 181.663 93,75 40,31
2 Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 0 600.000 0 #DEL/0! 0,00
4 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila 0 250.000 0 #DEL/0! 0,00
6 Donacije 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
7 Evropska sredstva 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
8 Drugo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 1.361.584 7.412.851 1.541.570 113,22 20,80
1 Amortizacija 1.347.794 137.637 1.164.223 86,38 845,86
2 Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 0 5.541.701 0 #DEL/0! 0,00
4 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila 0 915.542 0 #DEL/0! 0,00
6 Donacije 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
7 Evropska sredstva 0 802.970 369.503 #DEL/0! 46,02
8 Drugo 13.790 15.000 7.844 56,89 52,30

III. NABAVA OPREME (A + B) 5.205.842 3.465.874 2.343.582 45,02 67,62
A Medicinska oprema 3.598.642 2.144.795 1.490.338 41,41 69,49

1 Amortizacija 3.520.587 1.753.396 1.371.789 38,96 78,24
2 Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
4 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila 0 311.399 0 #DEL/0! 0,00
6 Donacije 78.055 80.000 115.495 147,97 144,37
7 Evropska sredstva 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
8 Drugo 0 0 3.053 #DEL/0! #DEL/0!

B Nemedicinska oprema 1.607.200 1.321.079 853.244 53,09 64,59
1 Amortizacija 652.953 1.133.534 697.816 106,87 61,56
2 Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 923.760 0 0 0,00 #DEL/0!
4 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije 4.387 0 89.648 2.043,71 #DEL/0!
7 Evropska sredstva 0 0 0 2.043,71 #DEL/0!
8 Drugo 26.100 187.545 65.780 252,03 35,07

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 6.761.194 12.179.420 4.066.815 60,15 33,39
1 Amortizacija 5.715.102 3.475.263 3.415.491 59,76 98,28
2 Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 923.760 6.141.701 0 0,00 0,00
4 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila 0 1.476.941 0 #DEL/0! 0,00
6 Donacije 82.441 80.000 205.143 248,84 256,43
7 Evropska sredstva 0 802.970 369.503 #DEL/0! 46,02
8 Drugo 39.890 202.545 76.678 192,22 37,86

VIRI FINANCIRANJA



 
Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

 Realizacija za obdobje 
od 1. 1. do 31. 12. 2010 

 Finančni načrt za obdobje od 
1. 1. do 31. 12. 2011 

 Realizacija za obdobje od 1. 
1. do 31. 12. 2011 

Real. 11 / 
Real. 10

Real. 11 / 
FN 11

1 3 Priznana amortizacija v ceni storitev #DEL/0! #DEL/0!

2 Obračunana amortizacija 4.866.320 4.711.000 5.069.205 104,17 107,60
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij 351.519 350.000 286.183 81,41 81,77

4
Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih 
prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov

14.204 17.000 21.613 152,16 127,14

5
Zmanjšanje amortizacije v breme  obveznosti za 
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva

0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

6                        
= 2-3-4-5

Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 4.500.597 4.344.000 4.761.409 105,80 109,61

7 Združena amortizacija po ZIJZ 742.782 868.800 814.614 109,67 93,76
8 Porabljena amortizacija 5.715.102 3.475.263 3.415.491 59,76 98,28

9
Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije 
4 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Izpolnil: Mojca Vukmanič, Tanja Korenjak Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 3172, 03 423 3669

AMORTIZACIJA

Opombe:



Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2011

Celotna vrednost 
vzdrževalnih del v 

letu 2011 1

Stroški tekočega 
vzdrževanja (konti 461)

Stroški investicijskega 
vzdrževanja (konti 461)

Realizirana so bila naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3
SKUPAJ: 2.065.108 2.065.108 0

1
MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE - DVIG IZ 
CENTRALNEGA SKLADIŠČA

320.394 320.394

2 VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME 835.983 835.983

3
VZDRŽEVANJE PRIPRAVE VODE ZA DIALIZO, 
KOTLOVNICO

56.921 56.921

4 PODOPOLAGALSKA DELA 55.363 55.363
5 POPRAVILA IN MENJAVE ŽALUZIJ 54.425 54.425
6 VZDRŽEVANJE DVIGAL 54.275 54.275

7 VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE ELEKTRONSKE OPREME
44.444 44.444

8 KLJUČAVNIČARSKE IN KOVINOSTRUGARSKE STORITVE
44.397 44.397

9 VZDRŽEVANJE STROJEV V PRALNCI IN KUHINJI 42.560 42.560
10 MONTAŽA AVTOMATIKE ZA CENTRALNO OGREVANJE 41.172 41.172

11 ELEKTROINSTALACIJSKA IN ELEKTROMONTAŽNA DELA
40.427 40.427

12 VZDRŽEVANJE STROJNIH INSTALACIJ 39.265 39.265
13 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL 37.908 37.908
14 MANJŠA VZDRŽEVALNA GRADBENA DELA 29.192 29.192

15
VZDRŽEVANJE KOTLOV IN OSTALE OPREME V 
KOTLOVNICI

24.516 24.516

16 IZDELAVA MONTAŽNEGA POHIŠTVA (VRATA, OKNA) 24.155 24.155
17 VZDRŽEVANJE ČRPALK IN ELEKTROMOTORJEV 23.551 23.551
18 PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE IN DVIGAL 21.020 21.020
19 VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV 19.441 19.441
20 VZDRŽEVANJE PROTIPOŽARNEGA VARSTVA 15.330 15.330
21 MIZARSKA DELA 15.307 15.307
22 VZDRŽEVANJE CNS 15.204 15.204
23 TAPECIRANJE, KRPANJE STOLOV, BLAZIN 15.174 15.174
24 VZDRŽEVANJE UPS 14.719 14.719
25 KROVSKO KLEPARSKA DELA 13.157 13.157
26 VZDRŽEVANJE DIESEL AGREGATOV 12.850 12.850
27 VZDRŽEVANJE VIDEONADZORNEGA SISTEMA 9.983 9.983

28
MERITVE MIKROKLIME, PREGLEDI DELOVNIH SREDSTEV 
IN VPD

9.718 9.718

29 VZDRŽEVANJE ZAPORNIC 8.741 8.741

30
IZVAJANJE MONITORINGA ODPADNIH VODA, OBNOVE 
OCENE ODPADKOV

8.714 8.714

31 LETNA REVIZIJA TP 8.667 8.667
32 STEKLARSKA DELA 6.565 6.565
33 VZDRŽEVANJE KOMPRESORJEV 4.485 4.485
34 OSTALA MANJŠA SERVISNA IN OBRTNA DELA 97.087 97.087
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Izpolnil: Matej Velenšek Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 37 42

Opombe:

Namen

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 

in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, 

da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila 

o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še 

sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, 

verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje 

uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v 

Splošni bolnišnici Celje. 

 

Oceno podajam na podlagi:  

- ocene notranje revizijske službe za področja: 

a) Spremljanje napredovanja po notranjih revizijah iz leta 2010: 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 in organiziranost notranjega transporta pacientov v bolnišnici. 

b) Revidirana področja v letu 2011: evidenca delovnega časa rentgenologov na dan 09.03.2011, stroški 

porabe potrošnega materiala za tiskalnike in fotokopirne stroje, izkoriščenost delovnega časa ambulant. 

 

- samoocenitve vodij organizacijskih enot za področja: notranjega nadzora, zdravstvene dejavnosti,    

       finančnega poslovanja, računovodstva in računovodskega poročanja, kadrovskega področja, področja  

       nabave, finančnega načrtovanja in analiziranja, organizacije, informatike in kakovosti ter tehnično  

       preskrbovalnega področja. 

 

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih 

organov EU,…) za področja: V letu 2011 ni bilo zunanjega nadzora nad poslovanjem bolnišnice. 

V Splošni bolnišnici Celje je vzpostavljen(o): 

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja, da 
c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  



2. Upravljanje s tveganji 

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja, da 

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z 
njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja, da 

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 
zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja, da 

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja, da 

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 
revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja, da 

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje 
sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

 

a) z lastno notranjerevizijsko službo, da 

b) s skupno notranjerevizijsko službo,  

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.  

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe: 

....................................................................................................................................................... 

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: 

....................................................................................................................................................... 



Matična številka:                                                                              

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

....................................................................................................................................................... 

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

....................................................................................................................................................... 

Matična številka:                                                                              

 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  

presega  2,086 mio EUR da 

 
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je             

29.03.2004 (Izvajalec: Računsko sodišče Republike Slovenije). 

 ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: 

....................................................................................................................................................... 

V letu 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje 
pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

Izboljšava 1: Preverili smo zadovoljivost obvladovanja poslovnih tveganj in delovanja notranjih kontrol na 

področju obvladovanja stroškov potrošnega materiala za tiskalnike in fotokopirne stroje ter na področju 

izkoriščenosti delovnega časa specialističnih ambulant. Za ugotovljene pomanjkljivosti smo sprejeli ustrezne 

ukrepe za njihovo odpravo. Izboljšali smo sistem notranjih kontrol na področju prodaje krvi in krvnih 

pripravkov, notranjega transporta pacientov in na področju ureditve aktivnega sodelovanja delavcev 

bolnišnice na posvetih, kongresih in konferencah, ki ne potekajo v organizaciji in interesu bolnišnice.  

Izboljšava 2:  V letu 2011 smo vzpostavili sistem elektronskega evidentiranja prihodov in odhodov z dela, ki 

vključuje vrsto avtomatskih notranjih kontrol, ki zagotavljajo izboljšanje učinkovitega in uspešnega 

obvladovanja  tveganj, ki izhajajo iz evidentiranja prisotnosti delavcev na delu.    

Izboljšava 3: Tudi v letu 2011 so bila naša prizadevanja usmerjena v uresničevanje ene temeljnih strateških 

usmeritev - v nenehno izboljševanje celovite zdravstvene oskrbe bolnikov. Kljub trenutni neugodni finančni 

situaciji smo bili uspešni pri izboljšanju opreme na posameznih področjih specialnosti, kar se odraža v 

izboljšanju kvalitete zdravstvene oskrbe bolnikov. Racionalizirali smo posamezne postopke obravnave in s 

tem povečali izkoriščenost delovnega časa (npr. uvedba novega protokola za scintigrafijo ščitnice, uporaba 

fotodinamske terapije polja AK in pBBC). Ažurirali smo vsebino čakalnih knjig na  pretežnem delu specialnih 

ambulant in uresničili krajše čakalne dobe, ki so s strani ustanovitelja predpisane kot dopustne. Kot učna 

bolnišnica smo tudi v letu 2011 izpolnjevali svoje poslanstvo v smislu izobraževanja tako  zdravstvenih kot 

tudi administrativnih delavcev. 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 
obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za 

njihovo obvladovanje): 

Tveganje 1: Tudi za leto 2012 je napovedano zmanjševanje obsega sredstev za financiranje javne 

zdravstvene dejavnosti. To pomeni tudi občutno zmanjšanje obsega sredstev za izvajanje zdravstvenih storitev 

v naši bolnišnici. PREDVIDEN UKREP: Sprejeli smo preko 30 ukrepov za zagotavljanje uravnoteženega 

poslovanja ob zagotovitvi enake oz. višje ravni kakovosti zdravstvenih storitev. Ukrepi so sestavni del 

finančnega načrta za leto 2012.  

Tveganje 2: Zaradi trenutnega neugodnega populacijskega trenda (staranje populacije) in nespodbudnih 

makroekonomskih napovedi prepoznavanje tveganje povečevanja potreb po zdravstvenih storitvah, kar bo 

tudi v prihodnje povečevalo potrebe po dodatnih zaposlitvah na vseh področjih poslovanja bolnišnice. 



PREDVIDEN UKREP: V letu 2012 bomo izvajali restriktivno politiko zaposlovanja z namenom ohraniti 

število delavcev na nivoju delovnih ur predhodnega leta. 

Tveganje 3: Tudi v prihodnje ocenjujemo pomanjkanje sredstev za uresničevanje začrtanih investicij kot eno 

od ključnih tveganj, ki ogrožajo uresničevanje zastavljene strategije na področju razvoja. PREDVIDEN 

UKREP: Načrtovan obseg investicij smo omejili na investicije v tista področja, ki so se v procesu podrobne 

analize izkazala za nujne. Nenehno bomo spremljali uresničevanje načrtovanih investicij. V primeru 

morebitnih neugodnih odmikov bomo ponovno presodili načrtovane investicije ter določili nove prioritete.    
 

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon. 

 

Podpis:............................................................................................................................................................... 

 

Datum podpisa predstojnika: 

............................................................................................................................................................................ 
 
 

 



I. KAZALNIKI POSLOVANJA

Bolnišnica Celje

1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI 1,00
celotni prihodki AOP 870 90.882.557
celotni odhodki AOP888 91.180.241

2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS 5,08
priznana am s strani ZZZS 4.087.437
celotni prihodek iz pogodb ZZZS 80.505.659

3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED. 101,30
Porabljena am sredstva 4.230.105
   -  naložbe iz amortizacije 3.415.491
   -  amortizacija po ZIJZ 814.614
 priznana am v ceni storitev 4.175.792

4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME 0,80
popravek vrednosti opreme AOP 007 34.830.723
oprema AOP 006 43.571.913

5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA 29,66
zaloge AOP 023 1.811.301
stroški materiala AOP 873 22.291.592

zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023 1
- DA (vpiši znesek) 1.004.228
- NE 30

6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI 1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo 30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo 30

7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI 0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. 0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12 2.838.341

8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI 0,26
tuji viri 13.873.785
obveznosti do virov sredstev 53.497.998

9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI 
SREDSTVI 1,03
AOP 012+AOP 023 11.152.709
AOP 034 10.854.988

10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV 0,91
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860) 90.770.771
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006) 99.346.559



II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA Bolnišnica CELJE

01 KON.TAB.

0110 KON.ZBIR.TAB

KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ 1.710,74

1.  ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.) 244,23

2. NEGOVALNI KADER IZ UR: 647,73

  - medicinske sestre (DMS,VMS,ZT) 615,38
  - ostali (bolničarji, strežnice, transporterji) 32,35
3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR: 498,11

  - zdravniki 32,25
  - medicinske sestre (DMS, VMS, ZT) 149,88
  - ostali 315,98
4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR 294,48

5. PRIPRAVNIKI IZ UR 26,19

  - zdravniki pripravniki 15,87
  - ostali kader 10,32

0120 KON.IZPOST.DEL.SK.

KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR 292,35
1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA 292,35
   - zdravniki specialisti 206,15
   - zdravniki specializanti 63,54
   - sobni zdravniki 6,79
   - zdravniki pripravnik 15,87

Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:
Anesteziologi iz ur 28,10
Radiologi iz ur 13,25

0130 KON.DEZ.

DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV 43,78
    - zdravniki iz ur iz dežurstev 4,58
    - medicinske sestre iz ur iz dežurstev 31,09
    - ostali delavci iz ur iz dežurstev 8,11

0140 KON.POG.ZZZS

KADER IZ UR V POG. Z ZZZS: 0,00
  - zdravniki iz ur
  - ostali kader iz ur

0150 KON.BILANCA

ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892) 1.743,00
vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti 34,09

02 IZRAC. TAB.

021 IZRAC.HOSP.SKUP

HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 155,09
- specialisti 99,15
- specializanti in sobni zdravniki 55,94
NEGOVALNI KADER IZ UR 498,02
b) obseg dela
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ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 36.574,00
  - obseg dela do ZZZS 36.074,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 500,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov 0,00
ŠT. TRANSPLANTACIJ 0,00
ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj. 0,00
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe 0,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine 0,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 36.574,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ 48.812,88
  - obseg dela do ZZZS 48.122,29
  - obseg dela do drugih plačnikov 690,59
ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE 9.529,00
  - obseg dela do ZZZS 9.529,00
  - obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 287,71
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 73,44
ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 383,99
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 98,01

0211 IZRAC.HOSP.DEJ.

KIRURGIJA 

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 55,13
- specialisti 38,92
- specializanti in sobni zdravniki 16,21
NEGOVALNI KADER IZ UR 164,64
b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 10.291
  - obseg dela do ZZZS 10.107,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 184,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 10.291,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ 16.506,46
  - obseg dela do ZZZS 16.183

  - obseg dela do drugih plačnikov 323,15
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 218,84
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 62,51
ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 351,01
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 100,26

ORTOPEDIJA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 6,36
- specialisti 4,33
- specializanti in sobni zdravniki 2,03
NEGOVALNI KADER IZ UR 16,89
b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 1.362
  - obseg dela do ZZZS 1.354,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 8,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
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ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 1.362,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ 3.606,35
  - obseg dela do ZZZS 3.597

  - obseg dela do drugih plačnikov 9,26
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 254,82
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 80,64
ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 674,71
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 213,52
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ORL

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 5,04
- specialisti 3,60
- specializanti in sobni zdravniki 1,44
NEGOVALNI KADER IZ UR 16,76
b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 1.973
  - obseg dela do ZZZS 1.921,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 52,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov 0
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 1.973,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ 1.587,45
  - obseg dela do ZZZS 1.566

  - obseg dela do drugih plačnikov 21,20
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 456,71
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 117,72
ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 367,47
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 94,72

MAKSILOFACIALNA KRG

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 0,87
- specialisti 0,24
- specializanti in sobni zdravniki 0,63
NEGOVALNI KADER IZ UR 0
b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 134
  - obseg dela do ZZZS 133,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 1,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov 0
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 134,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ 78,17
  - obseg dela do ZZZS 78

  - obseg dela do drugih plačnikov 0,50
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 241,44
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!
ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 140,85
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER #DEL/0!

INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 53,79
- specialisti 29,96
- specializanti in sobni zdravniki 23,83
NEGOVALNI KADER IZ UR 190,73
b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 12.057
  - obseg dela do ZZZS 11.944,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 113,00
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ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov 0
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 12.057,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ 19.161,41
  - obseg dela do ZZZS 18.877

  - obseg dela do drugih plačnikov 284,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 287,93
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 63,22
ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 457,59
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 100,46

GINEKOLOGIJA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 19,29
- specialisti 13,87
- specializanti in sobni zdravniki 5,42
NEGOVALNI KADER IZ UR 63,8
b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 6.658
  - obseg dela do ZZZS 6.570,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 88,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov 0
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 6.658,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ 5.223,49
  - obseg dela do ZZZS 5.185

  - obseg dela do drugih plačnikov 38,62
ŠT. PORODOV 2.102,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 401,57
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 104,36
ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 315,05
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 81,87
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA 126,78
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER 32,95

PEDIATRIJA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 9,92
- specialisti 7,36
- specializanti in sobni zdravniki 2,56
NEGOVALNI KADER IZ UR 28,25
b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 3.156
  - obseg dela do ZZZS 3.125,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 31,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov 0
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 3.156,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ 2.039,20
  - obseg dela do ZZZS 2.032

Stran 5 od 12



ŠIFRA Bolnišnica CELJE

  - obseg dela do drugih plačnikov 7,68
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 365,28
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 111,72
ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 236,02
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 72,18

OKULISTIKA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 2,14
- specialisti 0,36
- specializanti in sobni zdravniki 1,78
NEGOVALNI KADER IZ UR 7,85
b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 384
  - obseg dela do ZZZS 364,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 20,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov 0
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 384,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ 229,74
  - obseg dela do ZZZS 225

  - obseg dela do drugih plačnikov 4,34
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 307,20
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 48,92
ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 183,79
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 29,27

DERMATOVENEROLOGIJA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 2,55
- specialisti 0,51
- specializanti in sobni zdravniki 2,04
NEGOVALNI KADER IZ UR 9,1
b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 559
  - obseg dela do ZZZS 556,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 3,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 559,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ 380,61
  - obseg dela do ZZZS 379

  - obseg dela do drugih plačnikov 1,84
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 365,36
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 61,43
ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 248,76
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 41,83

PSIHIATRIJA 

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 0,00
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- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0
  - obseg dela do ZZZS
  - obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!

OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 0,00
- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0
  - obseg dela do ZZZS
  - obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov
ŠT. TRANSPLANTACIJ
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe
ŠT. PRIMEROV tuje družine
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00
  - obseg dela do ZZZS
  - obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA #DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!
ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA #DEL/0!
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER #DEL/0!

PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 0,00
- specialisti
- specializanti in sobni zdravniki
NEGOVALNI KADER IZ UR
b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV 0
  - obseg dela do ZZZS
  - obseg dela do drugih plačnikov
ŠT. OSKRBNIH DNI 0,00
  - obseg dela do ZZZS
  - obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV  NA ZDRAVNIKA #DEL/0!
ŠT. PRIMEROV  NA NEGOVALNI KADER #DEL/0!
ŠT. OSKRBNIH DNI  NA ZDRAVNIKA #DEL/0!
ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER #DEL/0!
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022 IZRAC.OPER.SKUP

OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost 116,39
ANESTEZIOLOGI IZ UR 16,36
b) obseg dela

ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 36.596,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE 41.367,00
ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA 12.873,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE 15.357,00
b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN 24.408,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN 13.092,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN 1.460,00
b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN 7.420,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN 8.925,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN 4.227,00
b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV 3.472,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR  ZA SREDNJE OPER. POSEGE 10.276,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE 6.088,00
b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV 1.296,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE 9.074,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE 3.582,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 639,99
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 355,42
ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 419,42
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 112,48
ŠT. MALIH OP.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 127,50
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 76,68
ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 59,66
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 88,29
ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 33,40
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 77,96
ŠT. VSEH OP. POSEGOV  Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR 786,86
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR 938,69

0221 IZRAC.OPER.DEJ

KIRURGIJA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 64,46
b) obseg dela

ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 20.798,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE 27.267,00
b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN 13.637,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN 9.033,00
b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN 3.840,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN 4.511,00
b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV 2.580,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE 8.465,00
b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV 741,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE 5.258,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 656,79
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 423,01
ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 423,12
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 140,13
ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 119,14
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 69,98
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ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 80,05
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 131,32
ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 34,49
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 81,57

ORTOPEDIJA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 8,96
b) obseg dela

ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 1.172,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE 4.124,00
b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN 69,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN 28,00
b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN 455,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN 580,00
b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV 275,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE 618,00
b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV 373,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE 2.898,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 303,24
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 460,27
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 15,40
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 3,13
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 101,56
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 64,73
ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 61,38
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 68,97
ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 124,89
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 323,44

ORL

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 8,74
b) obseg dela

ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 3.420,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR  ZA VSE ORL POSEGE 2.674,00
b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN 2.251,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN 925,00
b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN 1.053,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR  ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN 1.423,00
b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV 98,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE 227,00
b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV 18,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE 99,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 784,67
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 305,95
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 515,10
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 105,84
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 240,96
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 162,81
ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 22,43
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 25,97
ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 6,18
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 11,33

MAKSILOFACIALNA KRG.
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ŠIFRA Bolnišnica CELJE

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 4,01
b) obseg dela

ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 6.648,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE 2.440,00
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN 6.153,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN 2.051,00
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN 465,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN 310,00
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV 19,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE 29,00
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV 11,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE 50,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 3.318,45
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 608,48
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 3.068,83
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 511,47
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 231,92
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 77,31
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 9,48
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 7,23
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 8,23
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 12,47

OKULISTIKA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 5,27
b) obseg dela

ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 1.317,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE 1.652,00
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN 525,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN 228,00
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN 749,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN 1.300,00
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV 33,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE 64,00
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV 10,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE 60,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 501,71
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 313,47
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 199,24
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 43,26
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 284,25
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 246,68
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 12,52
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 12,14
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 5,69
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 11,39

GINEKOLOGIJA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 22,95
b) obseg dela

ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) 3.241,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE 3.210,00
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN 1.773,00

Stran 10 od 12



ŠIFRA Bolnišnica CELJE

ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN 827,00
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN 858,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN 801,00
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV 467,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE 873,00
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV 143,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE 709,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 288,67
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 139,87
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 154,51
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 36,03
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR 74,77
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR 34,90
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 40,70
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 38,04
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR 18,69
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR 30,89

INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 2,00
b) obseg dela

ŠT. POSEGOV 383,00
  - obseg dela do ZZZS 383,00
  - obseg dela do drugih plačnikov
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR 191,50

023 IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ

SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 86,65
NEGOVALNI KADER IZ UR 114,86
b) obseg dela

ŠT. SPEC.AMB.TOČK: 3.962.270,10
  - obseg dela do ZZZS 3.885.145,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 77.125,10
c) kazalniki obremenjenosti kadra
ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR 45.727,29

0231 IZRAC. SPEC. AMB.

 SPECIALISTIČNA AMBULANTA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 73,40
NEGOVALNI KADER IZ UR 114,86
b) obseg dela

ŠT. SPEC.AMB.TOČK: 3.464.570,00
  - obseg dela do ZZZS 3.398.577,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 65.993,00
ŠT. OBISKOV 317.164,00
  - obseg dela do ZZZS 313.242,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 3.922,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR 47.201,23
ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER 30.163,42
ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR 4.321,04
ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER 2.761,31
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ŠIFRA Bolnišnica CELJE

0232 IZRAC. FUNKC. DIAGN.

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 13,25
NEGOVALNI KADER IZ UR 0,00
b) obseg dela

ŠT. SPEC.AMB.TOČK: 497.700,10
  - obseg dela do ZZZS 486.568,00
  - obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev 11.132,10
ŠT. PREISKAV 114.636,00
  - obseg dela do ZZZS 112.797,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 1.839,00
OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR 37.562,27
ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR 8.651,77

024 IZRAC.DIALIZA

DIALIZNA DEJAVNOST

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 0,68
NEGOVALNI KADER IZ UR 32,13
b) obseg dela

ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III) 21.761,00
  - obseg dela do ZZZS 21.469,00
  - obseg dela do drugih plačnikov 292,00
ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III) 360,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. HEMODIALIZ  NA ZDRAVNIKA 32.001,47
ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER 677,28

03 KADER. OST. DEJ.

031 KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.

ZDRAVNIKI IZ UR 1,81
NEGOVALNI KADER IZ UR 2,72

032 KADER STOMATOLOŠKA DEJ.

ZOBOZDR. IZ UR
NEGOVALNI KADER IZ UR

033 KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN

ZDRAVNIKI IZ UR
NEGOVALNI KADER IZ UR
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II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

Bolnišnica CELJE

1. IZKORIŠČENOST APARATUR

1.1 RTG APARATI

1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO

a) ŠTEVILO APARATOV 1
        - št. aparatov v operacijskih dvoranah
b) ŠTEVILO PREISKAV 1.185
  - obseg dela do ZZZS 1.185
  - obseg dela do drugih plačnikov
c) ŠT. UTEŽI 2.004
  - obseg dela do ZZZS 2.004
  - obseg dela do drugih plačnikov
 IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE 1.185
 IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI 2.004

1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO

a) ŠTEVILO APARATOV 1
        - št. aparatov v operacijskih dvoranah
b) ŠTEVILO PREISKAV: 2.586
  - obseg dela do ZZZS 2.586
  - obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT.PREISKAV  ZA AMB. PACIENTE: 1.663
    - obseg dela do ZZZS 1.663
    - obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT.PREISKAV  ZA HOSPITALNE PAC.: 923
    - obseg dela do ZZZS 923
    - obseg dela do drugih plačnikov
c) ŠT. PREISKAV 2.586
    - št. PTA 175
    - št. angiografij 504
    - ostale kontrastne preiskave 1.907
 IZKORIŠČENOST APARATA 2.586

1.1.3 RTG APARATI OSTALI

a) ŠTEVILO APARATOV 12
        - št. aparatov v operacijskih dvoranah
b) ŠTEVILO SLIKANJ: 101.563
  - obseg dela do ZZZS 101.563
  - obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT.SLIKANJ  ZA AMB. PACIENTE: 83.661
    - obseg dela do ZZZS 83.661
    - obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT.SLIKANJ  ZA HOSPITALNE PAC.: 17.902
    - obseg dela do ZZZS 17.902
    - obseg dela do drugih plačnikov
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 363.638
    - št. spec.amb.točk za amb. paciente 298.320
    - št. spec.amb.točk za hosptial. paciente 65.318
 IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE 8.464
 IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE 30.303

1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA



II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

Bolnišnica CELJE

a) ŠTEVILO APARATOV 1
b) ŠT. PREISKAV 10.927
  - obseg dela do ZZZS 10.927
  - obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.: 8.118
    - obseg dela do ZZZS 8.118
    - obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.: 2.809
    - obseg dela do ZZZS 2.809
    - obseg dela do drugih plačnikov
 IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI 10.927

1.3 MAGNETNA RESONANCA

a) ŠTEVILO APARATOV 1
b) ŠT. PREISKAV 5.487
  - obseg dela do ZZZS 5.487
  - obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.: 4.794
    - obseg dela do ZZZS 4.794
    - obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.: 693
    - obseg dela do ZZZS 693
    - obseg dela do drugih plačnikov
 IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE 5.487

1.4. GAMA KAMERA

a) ŠTEVILO APARATOV 1
b) ŠTEVILO SLIKANJ: 7.813
  - obseg dela do ZZZS 7.813
  - obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT.SLIKANJ  ZA AMB. PACIENTE: 6.537
    - obseg dela do ZZZS 6.537
    - obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT.SLIKANJ  ZA HOSPITALNE PAC.: 1.276
    - obseg dela do ZZZS 1.276
    - obseg dela do drugih plačnikov
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 189.485
    - št. spec.amb.točk za amb. paciente 158.448
    - št. spec.amb.točk za hosptial. paciente 31.037
 IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE 7.813
 IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE 189.485

1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ

a) ŠTEVILO APARATOV 24
b) ŠTEVILO SLIKANJ: 40.116
  - obseg dela do ZZZS 40.116
  - obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT.SLIKANJ  ZA AMB. PACIENTE: 25.351
    - obseg dela do ZZZS 25.351
    - obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT.SLIKANJ  ZA HOSPITALNE PAC.: 14.765
    - obseg dela do ZZZS 14.765
    - obseg dela do drugih plačnikov
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 614.207



II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

Bolnišnica CELJE

    - št. spec.amb.točk za amb. paciente 352.738
    - št. spec.amb.točk za hosptial. paciente 261.469
 IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE 1.672
 IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE 25.592

1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ

a) ŠTEVILO APARATOV 1
b) ŠTEVILO SLIKANJ: 3.937
  - obseg dela do ZZZS 3.937
  - obseg dela do drugih plačnikov 0
- ŠT.SLIKANJ  ZA AMB. PACIENTE: 3.908
    - obseg dela do ZZZS 3.908
    - obseg dela do drugih plačnikov
- ŠT.SLIKANJ  ZA HOSPITALNE PAC.: 29
    - obseg dela do ZZZS 29
    - obseg dela do drugih plačnikov
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 0
    - št. spec.amb.točk za amb. paciente
    - št. spec.amb.točk za hosptial. paciente
 IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE 3.937
 IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE --

a) ŠTEVILO DVORAN 13
b) ŠT. OPERACIJ 36.596
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE 43.207
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN 15,11
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN 13

3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT

a) ŠT. POSTELJ 22
b) ŠT. PRIMEROV 744
c) ŠT. BOD 4.379
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE 48.082
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI 80.416
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO 2.186
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO 3.655
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE 0,55

2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN



II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

Bolnišnica CELJE

BOLNIŠNICA SKUPAJ 55.325
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 28.973
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ.,SKUPNI PROSTOR 26.352
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. 52,37

1. HOSPITALNA DEJAVNOST

POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ 40.279
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 20.545
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR 19.734
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE 168.463
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST 87,27
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. 51,01

2. AMBULANTNA DEJAVNOST

POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ 13.487
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 6.987
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR 6.500
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV 1.269
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ. 10,6
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. 51,81

3. DIALIZNA DEJAVNOST

POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ 1.559
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 1.441
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR 118
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ 93
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST 16,8
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. 92,43

4. OSTALE DEJAVNOSTI

4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO

POVRŠINA CPR SKUPAJ 0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR #DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. #DEL/0!

4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO

POVRŠINA COP SKUPAJ 0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP #DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. #DEL/0!



III. DRUGI KAZALNIKI

Bolnišnica CELJE

1. VLAGANJE V IKT

STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH. 801.306
CELOTNI PRIHODEK 90.882.557
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP 0,88
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR 468,3973018

2. IZOBRAŽEVANJE

VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 727.291
CELOTNI PRIHODKI 90.882.557
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH 0,80
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR 425,13

3. ENERGIJA

STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN…) 1.952.385
CELOTNI PRIHODKI 90.882.557
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP 2,15
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE 35,28938093




