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UVOD 
 
Splošna bolnišnica Celje je pripravila nov Strateški razvojni program za obdobje  2008 - 2017. 
Na njegovo izdelavo je vplivalo spremenjeno zunanje in notranje okolje bolnišnice, ki se je 
odražalo s hitro naraščajočimi potrebami prebivalstva po zdravstvenih storitvah ter močnim 
razvojem medicinske stroke, hkrati pa je bolnišnica zaključevala 30 letno modernizacijo 
bolnišnice. A je bila s tem urejena le polovica bolnišnice. Potrebno je bilo sprejeti nov koncept 
nadaljnjega strokovnega in prostorskega razvoja bolnišnice. Aktivnosti so se pričele že v letu 
2007, najprej s prenovo leta 1998 sprejetega strateškega načrta, a se je pokazalo, da je 
potrebno pripraviti nov načrt. Tako je bil izdelan Strateški razvojni program za obdobje 2008 – 
2017. Izhodišče opredeljenega dolgoročnega obdobja predstavlja potreben čas za realizacijo 
nadomestne novogradnje starega dela bolnišnice, za katero so se idejni projekti začeli 
oblikovati že v letu 2007, realizacija pa bo potekala v več fazah in se zaključila leta 2017.    
Dokončanje novogradnje je tudi pogoj za uresničitev pomembnih strateških projektov. Ob tem 
pa v okviru tega dokumenta podrobno opredeljujemo prioritetne projekte za  obdobje do leta 
2012. 
 
Strateški razvojni program za obdobje 2008 - 2017 je oblikovan v skladu z metodologijo 
razvojnega načrtovanja. Gradivo opredeljuje poslanstvo in vizijo bolnišnice, strateške cilje in 
strategije za njihovo uresničevanje, ki jih opredeljujejo razvojne naloge in razvojni projekti. Pri 
tem izhajamo iz analize stanja in razvojnih možnosti ter pooblastil bolnišnice, ki jih narekujejo 
veljavne zakonske obveznosti in pristojnosti1 ter sprejeti razvojni dokumenti na nacionalni 
ravni.  
 
Dokument v osrednjem delu povzema ključne strateške usmeritve bolnišnice, ki izhajajo iz 
usmeritev vseh oddelkov oz. področij bolnišnice. Strateške usmeritve posameznih oddelkov 
oz. področij bolnišnice so podane na osnovi prispevkov predstojnikov oddelkov in služb 
bolnišnice. Zbirni prikaz razvojnih usmeritev posameznih oddelkov so sestavni del tega 
strateškega razvojnega programa.  
 
Dokument podaja usmeritev bolnišnice k izpolnjevanju poslanstva ob uresničevanju začrtane 
vizije v smeri zagotavljanja kakovostnih storitev in strokovnega razvoja ob zagotavljanju 
ekonomske stabilnosti. Za vse to bo potrebno veliko truda in modrosti.  
 
 
 
 
 
Strokovna direktorica:                                                        Direktor: 
prim. mag. Frančiška Škrabl-Močnik, dr. med.                  mag. Marjan Ferjanc, univ.dipl.ekon. 
 
 

                                                 
1 Splošna bolnišnica Celje je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS 9/92 in dopolnitve) 
opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in sicer specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost. Na 
osnovi Zakona o zavodih (Ur.l.RS 12/91) in Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l.RS 9/92 in dopolnitve) opravlja tudi določene 
dejavnosti na trgu. Financiranje bolnišnice poteka v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Ur.l. RS 9/92 in dopolnitve) in Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Pri 
tem upoštevamo Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 
23/99). 
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1. ANALIZA STANJA  - RAZVOJ V OBDOBJU 1998 - 2007  
 
 
SB Celje je v letu 1998 sprejela strateški razvojni program, ki ni bil časovno omejen, temveč je 
bil zastavljen kot dinamičen dokument. To je pomenilo, da je za njegovo uresničevanje 
potrebno sprotno preverjanje doseženih ciljev in spreminjanje strategije glede na trenutne 
dejavnike, ki vplivajo na poslovanje bolnišnice. Izvajanje sprejetega strateškega razvojnega 
programa SB Celje je zahtevalo vzpostavitev projektno usmerjenega procesa s strateškim 
menedžmentom, kar pa v praksi  ni bilo v celoti privzeto in implementirano. Zastavljeni cilji in 
projekti so se v začetnih letih od sprejetja razvojnega programa obdobno preverjali, zadnja 
leta pa so predvsem nastajale nove razvojne usmeritve glede na spremenjene razmere in 
okoliščine poslovanja. Kljub temu pa ugotavljamo, da so določeni zastavljeni cilji, ki so bili v 
strateškem razvojnem programu iz leta 1998 predvideni, danes uresničeni in predstavljajo 
sestavni del procesov v aktualnem  delovanju SB Celje.  Zaradi vpetosti SB Celje v ožje in 
širše okolje pa je uresničevanje njenih razvojnih usmeritev tesno povezano z vplivi in trendi iz 
okolja. Zato v nadaljevanju analiziramo vplive zunanjega in notranjega okolja na delovanje SB 
Celje v letih 1998 - 2007 z oceno dosežene stopnje razvoja SB Celje, kar predstavlja osnovo 
za postavitev nadaljnjih  ciljev in usmeritev. 
 
 

1.1. Analiza zunanjega okolja  
  
Strategija SB Celje je povezana s strategijo nacionalnega in regijskega razvoja ter strategijo 
razvoja zdravstvenega varstva. Slovenija je sprejela svoj prvi plan zdravstvenega varstva v 
letu 2000 in sicer za obdobje 2000 - 2006 za naslovom »Nacionalni program zdravstvenega 
varstva RS – Zdravje za vse do 2004«. Izvajalci zdravstvenih storitev smo se pri tem planu 
srečevali predvsem z odsotnostjo konkretnih opredelitev glede mreže javne zdravstvene 
službe. To je vplivalo tudi na to, da so v določenih primerih finančna sredstva za uvedene 
nove programe v bolnišnicah sledila z zamudo. V obdobju od leta 2000 pa do danes pa je bila 
ena izmed osrednjih usmeritev zdravstvene politike skrajševanje  čakalnih dob in povečevanje 
obsega programov z dolgimi čakalnimi dobami.   
 
Na izvajanje razvojnih projektov v veliki meri vpliva možnost pridobivanja novih oz. dodatnih 
finančnih sredstev in s tem ustvarjanje ugodnih pogojev za poslovanje. Pri tem igrajo 
pomembno vlogo tudi obračunski modeli za financiranje zdravstvenih storitev, ki so se 
predvsem na področju financiranja hospitalne dejavnosti v zadnjih desetih letih spreminjali.  
Sistem financiranja hospitalne dejavnosti se je spreminjal iz modela obračuna po bolniško 
oskrbnih dneh, preko modela obračuna po povprečnem primeru do današnjega obračuna po 
primerih SPP (skupine primerljivih primerov). Sistemi obračuna so se spreminjali v smeri 
zniževanja ležalne dobe in s tem hitrejšega obrata pacientov, kar je imelo  vpliv tudi na 
organiziranje zdravstvene dejavnosti. Povečevale so se t.i. dnevne in enodnevne obravnave 
ter obravnave v okviru ambulantne dejavnosti.  
 
V okviru modelov financiranja je bila v  letu 1998  vpeljana t.i. standardizacija, ki je področje 
hospitalne dejavnosti SB Celje razvrstila v rang regijskih bolnišnic, ob tem pa se ni upoštevala  
dosežena raven razvoja posameznih dejavnosti, ki presegajo regijske okvirje. Glede na 
finančno standardizacijo, brez upoštevanja vsebine dela, je bilo predvideno obsežno 
zmanjšanje finančnih sredstev SB Celje (za 10 % v treh letih). SB Celje  je temu nasprotovala, 
kljub temu pa je v letu 1998 izgubila 3 % finančnih sredstev, kar je vplivalo tudi na njeno 
poslovanje v naslednjih letih.  
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Predvidena izguba finančnih sredstev je vplivala na uresničevanje razvojnih usmeritev, saj se 
je bila SB Celje prisiljena za ohranitev nivoja razvoja strok ukvarjati bolj z notranjimi 
racionalizacijskimi ukrepi, kakor pa z uvajanjem novih razvojnih  dejavnosti in projektov, ki 
načeloma zahtevajo višja  finančna sredstva.  
 
SB Celje je v letu 1999 uspelo zaustaviti drugo in tretjo fazo standardizacije, ki bi zaradi 
zmanjševanja finančnih sredstev dejansko lahko pripeljala do zmanjšanega nivoja razvoja 
strok. Po letu 2000 so se pričeli uveljavljati novi obračunski modeli na področju hospitalne 
dejavnosti; hospitalna dejavnost se je razdelila na akutno in neakutno obravnavo. Z novim 
obračunskim modelom se naj bi SB Celje popravile »stare krivice« iz procesa standardizacije. 
Novi obračunski model financiranja akutne obravnave po primerih SPP je dejansko izkazoval, 
da je SB Celje podcenjena. Zato je v letih 2005 - 2007 SB Celje pridobivala finančna sredstva 
iz naslova podcenjenega programa akutne obravnave v skupni višini 1,4 mio EUR, kar 
predstavlja 1,1% prihodka akutne obravnave v obdobju 2005 - 2007.  
 
V skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje  se je ZZZS od leta 2000 naprej  usmeril v 
povečevanje programov iz naslova skrajševanja čakalnih dob. SB Celje se je vsako leto  
vključila v izvajanje dodatnih programov in tudi iz tega naslova pridobivala finančna sredstva, 
ki so imela ugodne učinke na poslovanje. Prav tako se je SB Celje vključila v sistem 
pridobivanja novih zdravstvenih programov preko Zdravstvenega sveta. V letu 2006 je na ta 
način prvič pridobila finančna sredstva za izvajanje nove dejavnosti koronarografije. SB Celje 
aktivno sodeluje v vsakoletnih pogajalskih procesih med partnerji, pri tem se osredotočamo na 
pridobivanje novih programov in  širitev programov na področjih, kjer se izkazujejo večje 
potrebe od pogodbeno dogovorjenih programov. Vsekakor se s širitvijo programov odpirajo 
možnosti za razvojno naravnanost, ki pa jo dandanes na nekaterih področjih resno omejuje 
pomanjkanje zdravniškega kadra, kar predstavlja širši slovenski problem. 
 
Za obdobje 1997 - 2007 je značilno povečevanje zasebnih izvajalcev v okviru mreže javne 
zdravstvene službe. Ta pojav je imel do sedaj na SB Celje vpliv v določenih posameznih 
primerih, ko je podelitev koncesije vplivala na zmanjšanje prihodkov bolnišnici ob istočasnem 
neustreznem zmanjšanju stroškov, predvsem stroška kadra. Pri tem se je pojavljala 
problematika vključevanja koncesionarjev v pokrivanje dežurne službe. Generalnega vpliva na 
poslovanje SB Celje in njeno strateško naravnanost pa razvoj koncesionarstva do danes ni 
imel.   
 
SB Celje je poleg sredstev ZZZS iskala druge možnosti financiranja v okviru svojega širšega 
in ožjega okolja. Za vključitev novih programov v svoje dejavnosti, ki so potrebovali visoke 
začetne vložke finančnih sredstev, je bila v letu 2006 izvedena donacijska akcija za nabavo 
aparata za koronarografijo. V letu 2007 je bila izvedena tudi večja donacijska akcija za nabavo 
novega CT aparata.  
 
Z vstopom Slovenije v EU se je pojem širšega zunanjega okolja razširil. Tudi na področju 
zdravstva se izkazuje prisotnost zakonodaje, ki jo narekuje EU. Neposredno  je do danes na 
SB Celje najbolj vplivalo področje zakonodaje preskrbe s krvjo, ki je narekovala ukinitev 
samostojne transfuziološke dejavnosti v okviru SB Celje. SB Celje kot osrednji širšeregijski 
urgentni center je zaradi strokovno-medicinskih in finančnih vzrokov poskušala ohraniti status 
samostojnega centra in ji je v letu 2008 z akreditacijo to tudi uspelo.  
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1.2. Analiza delovanja SB Celje in izvajanje  strateškega razvojnega programa  v 
obdobju zadnjih desetih let s poslovnega vidika 
 

1.2.1.Obseg dela in čakalne dobe 
 
SB Celje večinski del (95%) svojega prihodka ustvari z realizacijo zdravstvenih storitev v 
okviru pogodbenega odnosa z ZZZS. Vrsta programov zdravstvenih storitev izvira iz 
temeljnega ustanovnega akta bolnišnice – opravljanje specialistično-hospitalne in ambulantne 
dejavnosti na sekundarnem nivoju.    
 
Tabela 1:Struktura programa glede na Pogodbo ZZZS 1999 - 2007 z deleži programov 

DEJAVNOST Hospitalna    
dejavnost - % 

Ambulantna 
dejavnost - %

   Dializna 
dejavnost -% % 

POGODBA 1999 77,46 16,71 5,84 100 

POGODBA 2000 76,63 17,08 6,29 100 

POGODBA 2001 76,90 17,05 6,05 100 

POGODBA 2003 72,42 20,88 6,70 100 

POGODBA 2004 72,82 20,83 6,35 100 

POGODBA 2005 72,38 21,42 6,20 100 

POGODBA 2006 73,25 20,92 5,83 100 

POGODBA 2007 72,50 22,09 5,40 100 

 
Iz tabele 1 je razvidno, da večinski delež programa SB Celje do ZZZS predstavlja hospitalna 
dejavnost. Finančna struktura pogodbenega programa v letih 1999 - 2007 se je spreminjala v 
smeri povečevanja deleža specialistično ambulantne dejavnosti in zmanjševanja deleža 
hospitalne dejavnosti.    
 
Kljub relativnemu pogodbenemu finančnemu zmanjševanju deleža hospitalne dejavnosti se je 
obseg realiziranega dela na področju hospitalne dejavnosti absolutno povečeval. Na 
povečevanje obsega dela so vplivale: 

- širitve rednih programov, ki so bile v okviru dogovarjanj obvezne za vse bolnišnice;  

- povečevanje določenih rednih obsegov programov iz naslova zniževanja čakalnih dob 

(operacije sive mrene, endoproteze kolka in kolena, operacije kil, žolčnih kamnov);  

- izvajanje enkratnih dodatnih programov za zniževanje čakalnih dob 

- uvajanje novih programov (koronarografija, PTA).    
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Tabela 2: Realiziran obseg dela hospitalne dejavnosti 2001-2007 skupaj z EDP do ZZZS 

Redni program –  
št. pacientov  

(od l. 2004 SPP) 

Enkratni dodatni  
program –  

št. pacientov  

Skupaj  
št. pacientov  

do ZZZS 
AKUTNA 
OBRAVNAVA 

PLAN REALIZACIJA PLAN REALIZACIJA    PLAN REALIZACIJA Ind.R/P 
2001 30.736 31.643 383 157 31.119 31.800 102,19 
2002 30.531 31.861 591 427 31.122 32.288 103,75 
2003 30.212 31.831 367 259 30.579 32.090 104,94 
2004 31.458 31.577 34 34 31.492 31.611 100,38 
2005 31.785 31.976 632 632 32.417 32.608 100,59 
2006 32.789 33.137 860 832 33.649 33.969 100,95 
2007 33.305 33.789 719 625 34.024 34.414 101,15 

 
V obdobju od leta 2001 do 2003 je plan obsega dela hospitalne dejavnosti temeljil na 
izračunih preskrbljenosti prebivalstva s posamezno specialnostjo, po katerih se je naši 
bolnišnici plan primerov zniževal. Zaradi tega v teh letih beležimo večje preseganje plana. V 
letu 2004 se je uvedel sistem financiranja po SPP (skupine primerljivih primerov). Po sistemu 
SPP se hospitalizirani pacient obračuna samo enkrat, medtem ko je prejšnji sistem obračuna 
t.j. po odpuščenih pacientih priznaval odpuste med posameznimi dejavnostmi znotraj ene 
hospitalizacije. Zaradi tega se število realiziranih primerov z letom 2004 zmanjša. Planirano 
število primerov v letu 2004 se je povečalo zaradi pridobivanja programov za zniževanje 
čakalnih dob in enkratnega prestrukturiranja dela neakutne obravnave v akutno. Tako se je v 
letu 2004 planiran in realiziran obseg dela uravnotežil. V naslednjih letih se je planiran obseg 
v skladu z Dogovorom povečeval (v letu 2005 za 2%, v letih 2006 in 2007 za 1%) brez 
dodatnih sredstev in za nujne širitve programov, katerim pa so sledila dodatna finančna 
sredstva. Vsa leta obravnavanega obdobja je bolnišnica pridobivala še enkratne dodatne 
programe z namenom skrajševanja čakalnih dob. V okviru realizacije EDP (enkratni dodatni 
program) so bili možni prenosi programov med posameznimi leti, kar pomeni, da se je 
nerealizirani program iz preteklega leta lahko prenesel in realiziral v naslednjem letu. 

SB Celje je tako v obdobju 2001-2007 izpolnjevala planiran obseg dela do ZZZS v celoti oz. 
ga v nekaterih letih presegala. Uresničevanje planiranega obsega dela je ena izmed osnovnih 
usmeritev politike bolnišnice, saj so s tem zagotovljena pogodbena finančna sredstva. 
 
Za namen spremljanja posameznih parametrov hospitalne dejavnosti (ležalna doba, št. 
oskrbnih dni) uporabljamo sistem statističnega spremljanja, pri katerem ostaja v vseh letih 
metodologija enaka ne glede na obračunski sistem. V okviru statističnega spremljanja se 
evidentirajo tudi vse premestitve med oddelki, kar povečuje celotno št. pacientov. 

Tabela 3 : Obseg dela v SB Celje v obdobju 2002 - 2007  

HOSPITALNA DEJAVNOST* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ind. 
07/02 

Št. zdravljenih pacientov 34.814 34.421 34.018 35.271 36.600 37.634 108,10

Št. oskrbnih dni 201.649 184.218 175.617 174.761 174.245 176.169 87,36

Št. postelj 839 789 761 746 747 743 88,56

Št. velikih operacij 10.786 11.191 12.864 13.626 12.957 12.551 116,36

Povp. dnevni stalež 567,79 520,63 497,16 495,66 495,48 501,79 88,38

Ležalna doba 5,70 5,24 5,07 4,86 4,66 4,59 80,53
*Obseg dela hospitalne dejavnosti se prikazuje po principu statističnega spremljanja. Št. zdravljenih pacientov zajema ležeče 
paciente iz preteklega leta (stalež na dan 31. december). 
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Graf 1: Povprečni dnevni stalež SB Celje v letih  
1998-2007 

Graf 2: Povprečna ležalna doba v SB Celje v letih  
1998-2007 
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Za obdobje zadnjih desetih let je značilen trend zniževanja ležalne dobe. Povečano število 
pacientov ob istočasnem znižanju ležalne dobe pomeni večji obrat bolnikov. Vse to ima vpliv 
na  dnevni stalež v bolnišnici, ki se je iz povprečno cca 680 pacientov dnevno v letu 1998 
znižal na cca 500 pacientov dnevno v letu 2007. Slednje pomeni, da je bilo v letu 2007 
dnevno v povprečju v SB Celje zasedenih za 26 % manj postelj kot v letu 1998. 

Tabela 4: Realizirani obseg dela neakutne obravnave v SB Celje 2005 - 2007 

NEAKUTNA OBRAVNAVA 2005 2006 2007 

Št. bolniško oskrbnih dni 10.820 10.307 10.784 

 
V letu 2004 je bila skladno z usmeritvami Ministrstva za zdravje v okviru hospitalne dejavnosti 
uvedena t.i. neakutna obravnava, ki je namenjena tistim bolnikom, ko po končani akutni 
obravnavi še vedno potrebujejo nego, namen neakutne obravnave je tudi začasno reševanje 
socialne problematike, ki jo narekuje daljša življenjska doba prebivalstva. SB Celje je v letu 
2007 realizirala 10.784 neakutnih bolniško oskrbnih dni, kar pomeni, da je na programu 
neakutne bolnišnične obravnave dnevno obravnavanih cca 30 bolnikov.  

Iz tabele 1 je razvidno, da se je v zadnjih desetih letih povečal pogodbeni finančni delež 
specialistično-ambulantne dejavnosti iz 16,7 % v letu 1999 na 22 % v letu 2007. Glede na to 
se je tudi povečal realiziran obseg dela spec.amb.dejavnosti. Število prvih in ponovnih obiskov 
se je v letu 2007 v primerjavi z 1998 povečalo za 18 % (graf 3). 
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Graf 3: Št.prvih in ponovnih obiskov spec. amb. dej. do ZZZS v SB Celje v letih 1998–2007 
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Na povečevanje specialistično ambulantne dejavnosti je vplivalo: 

- prestrukturiranje programov iz hospitalne dejavnosti na spec.amb.dejavnost, 

- širitve programov zaradi preseganja pogodbenih programov, 

- izvajanje enkratnih dodatnih programov, 

- uvajanje novih programov (magnetna resonanca). 

 
Pomembno dejavnost v SB Celje predstavlja dializna dejavnosti (Tabela 1). Trend rasti 
dializne dejavnosti v SB Celje se je zaustavil v letih 2002 - 2003 z odpiranjem novih dializnih 
centrov v celjski regiji.  Po tem obdobju zopet beležimo naraščanje števila dializ v SB Celje, ki 
se je v letih 2004 - 2007 ustalilo na ravni od 20.000 – 21.000 dializ letno.  
 
Graf 4: Število realiziranih dializ v SB Celje v letih 1998 - 2007 do ZZZS    
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Čakalne dobe 
 
Tabela št.5: Povprečne čakalne dobe v mesecih v SB Celje za posege z dolgima čakalnimi 
dobami v obdobju 2004 - 2007  

Dejavnost 2004 2005 2006 2007 

Op. sive mrene 6,0 3,0 2,5 0,7 

Op. kil 9,0 3,5 3,0 2,7 

Op. žolčnih kamnov 9,0 3,5 3,0 2,4 

Endoproteza kolka 36,0 36,0 22,5 22,0 

Endoproteza kolena 36,0 36,0 22,5 23,0 

 
SB Celje je sledila usmeritvam zdravstvene politike po nujnosti skrajševanja čakalnih dob. S 
širitvami programov in povečanim obsegom realizacije so bile na nekaterih področjih znižane 
čakalne dobe. Še vedno pa obstaja na področju hospitalne dejavnosti osrednja problematika 
dolgih čakalnih dob na področju ortopedskih operacij.  

1.2.2. Finančno poslovanje 
 
Tabela 6:  Prihodki, odhodki, poslovni rezultat v SB Celje v obdobju  1998 - 2007 v EUR  

Elementi Prihodki 
v EUR 

Odhodki 
v EUR 

Poslovni 
rezultat v EUR 

Delež 
izgube v 
% od CP 

Delež 
presež
ka v CP 

Celotna 
gospodarnost 

1998 35.313.458 35.857.503 -544.045 -1,54 -- 0,99 

1999 38.066.652 38.430.999 -364.346 -0,96 -- 0,99 

2000 43.022.392 43.825.209 -802.817 -1,87 -- 0,98 

2001 49.352.700 50.072.688 -719.988 -1,46 -- 0,99 

2002 53.372.475 53.652.061 -279.586 -0,52 -- 1,00 

2003 55.925.396 56.874.992 -949.595 -1,70 -- 0,98 

2004 59.603.288 60.202.545 -599.257 -1,01 -- 0,99 

2005 63.967.096 63.665.064 302.032 -- 0,47 1,01 

2006 66.459.993 66.597.124 -137.131 -0,21 -- 1,00 

2007 69.948.047 69.720.574 227.473 -- 0,30 1,00 
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Graf 5: Delež izgube v % od celotnega prihodka v SB Celje v obdobju 1998-2007 

DELEŽ IZGUBE V % OD CP V OBDOBJU 1998 - 2007
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Iz podatkov je razvidno, da je SB Celje v letih 1998-2004 dosegala negativni poslovni rezultat, 
ki pa se je v vseh teh letih gibal pod 2 % izgube v celotnem prihodku. Najslabši poslovni 
rezultat je bil dosežen v letu 2003, ko je znašal delež izgube v celotnem prihodku 1,87 % ter v 
letu 2003, ko je bil delež izgube v celotnem prihodku na ravni 1,7 %. V letih 2005 in 2007 je bil 
dosežen pozitivni rezultat, v letu 2006 pa minimalno negativen rezultat z 0,21 % izgube v 
celotnem prihodku. Na pozitivne trende v obdobju zadnjih treh let je vplivalo tudi povečevanje 
prihodkov z izvajanjem enkratnih dodatnih programov.  
 
Kljub skupni kumulativni izgubi v višini 4.396.766 EUR v obdobju 1998 - 2007 pa SB Celje vse 
od obdobja sanacije sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja ohranja stabilen finančni 
položaj. Svoje obveznosti poravnava v dogovorjenih rokih in je praktično v celotnem obdobju 
zadnjih desetih let likvidna.    
 
Negativno poslovanje se odraža v premajhnem obsegu investiranja in vzdrževanja, v skladu z 
začrtano finančno in investicijsko politiko bolnišnice se je obseg investicijskih vlaganj zaradi 
ohranjanja plačilne sposobnosti prilagajal trenutnim finančnim zmožnostim. Kljub tem pa je 
bilo v letih 1998 - 2007 porabljenih 89% vseh namensko obračunanih amortizacijskih 
sredstev.     
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Tabela 7:  Ključne vrste stroškov v SB Celje v obdobju 2003 - 2007 

STROŠKI 2003 STROŠKI 2004 STROŠKI 2005 STROŠKI 2006 STROŠKI 2007 ELEMENTI 
BILANCE 
USPEHA € delež € delež € delež € delež € delež

ind. 
07/ 03 

VSI STROŠKI 
DELA 33.162.651 58,31 35.476.049 58,93 36.404.961 57,18 38.114.910 57,23 39.708.270 56,95 119,74

ZDRAVSTVENI 
MATERIAL 12.837.142 22,57 13.349.105 22,17 13.802.559 21,68 15.111.738 22,69 15.793.291 22,65 123,03

ŽIVILA 1.044.730 1,84 971.544 1,61 1.002.911 1,58 979.751 1,47 1.078.282 1,55 103,21

VZDRŽEVANJE 1.059.064 1,86 1.018.187 1,69 1.443.626 2,27 1.519.068 2,28 1.615.126 2,32 152,5

LABORAT. 
STOR. 1.627.417 2,86 1.750.384 2,91 2.179.488 3,42 2.456.462 3,69 2.540.941 3,64 156,13

ENERGIJA, 
VODA 1.213.423 2,13 1.307.144 2,17 1.677.906 2,64 1.868.727 2,81 1.941.966 2,79 160,04

AMORTIZACIJA 2.853.023 5,02 3.040.636 5,05 3.114.713 4,89 3.056.180 4,59 3.206.200 4,6 112,38

VSI DRUGI 
ODHODKI 3.076.550 5,41 3.289.496 5,46 4.038.899 6,34 3.490.289 5,24 3.836.499 5,5 124,7

ODHODKI 
SKUPAJ 56.874.001 100 60.202.544 100 63.665.063 100 66.597.124 100 69.720.574 100 122,59

 
Iz preglednice je razvidno, da največji strukturni delež stroškov zavzemajo stroški dela, pri 
čemer pa delež v  letih 2003 - 2007 pada zaradi relativno večje rasti ostalih vrst stroškov. 
Največji trend rasti izkazujejo stroški energentov, laboratorijskih storitev zunanjim naročnikom 
in stroški vzdrževanja.  
 
Poleg splošnega trenda rasti laboratorijskih storitev zunanjim, je k povečanju prispevalo 
obvezno testiranje krvi pri zunanjem izvajalcu, ki ga je do uveljavitve novega zakona s 
preskrbo s krvjo SB Celje opravljala v okviru lastne transfuziološke dejavnosti. Vzrok v 
povečevanju stroška energentov je predvsem v okoli 50% porastu cen. Stroški vzdrževanja so 
v porastu na segmentu vzdrževanja dragih medicinskih aparatur, še vedno pa celotna 
vzdrževalna dela ne dosegajo potrebne ravni. Aktivnosti vzdrževalnih služb so bile v vseh letih 
usmerjene na najnujnejša opravila za zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov v 
bolnišnici, obseg vzdrževanja se je prilagajal trenutni finančni situaciji bolnišnice.  
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Tabela 8: Poraba zdravil in zdravstvenega materiala v letih od 2003 – 2007 v EUR                                             

ZDRAVSTVENI 
MATERIAL 2003 2004 2005 2006 2007 ind. 

07/03 

ZDRAVILA 4.914.479 5.281.058 5.672.090 5.939.926 6.093.623 123,99 

MEDICINSKO 
POTROŠNI MATERIAL 5.014.709 5.174.030 5.194.807 5.468.291 5.744.760 114,56 

DIALIZNI MATERIAL 1.285.275 1.093.141 1.058.500 1.028.267 1.100.185 85,60 

RENTGENSKI 
MATERIAL 260.866 280.027 375.441 1.166.134 1.096.971 420,51 

LEČE 220.774 305.609 358.031 306.426 276.709 125,34 

OSTEOSINTEZNI 
MATERIAL 314.513 311.252 306.180 371.693 354.458 112,70 

ENDOPROTEZE 628.430 643.610 650.046 826.975 729.054 116,01 

IZOTOPI 147.352 178.076 156.982 153.469 153.755 104,35 

KRI IN KRVNI DERIVATI 389.376 384.887 375.475 517.831 535.088 137,42 

S K U P A J 13.175.774 13.651.691 14.147.553 15.779.012 16.084.603 122,08 

 
Trend rasti oz. uvajanje posameznih vrst zdravstvenih programov se odraža skozi stroške 
zdravstvenega materiala. Iz preglednice je razviden porast stroškov na segmentu RTG 
materiala. Porast stroška je posledica uvajanja novih zdravstvenih materialov na področju 
dejavnosti koronarografije (v letu 2006) PTA posegov (že v letu 2004) ter magnetne 
resonance (v letu 2004). Povečanje stroškov na segmentu endoprotetičnega materiala in 
očesnih leč pa je posledica povečanega obsega opravljenega programa.  

Prav tako so se tudi stroški za zdravila in medicinsko potrošni materiala delno povečali zaradi 
širitve zdravstvene dejavnosti (uvajanje novih zdravstvenih programov), delno pa zaradi 
uvajanja novih artiklov zdravil in zdravstvenega materiala v procese zdravljenja.     

Največji strukturni delež kakor tudi absolutni strošek predstavljajo v SB Celje stroški dela. 
Stroški dela so v največji meri odvisni od izplačanega števila delavcev iz ur ter višine izplačil 
po posameznih oblikah dela. 
 
Tabela 9: Delavci iz ur po posameznih oblikah dela v letih 1998 - 2007 

DELAVCI IZ UR 
OBLIKA DELA 

1998 2001 2003 2004 2005 2006 2007 Ind. 
  07/98 

REDNO DELO IN 
NADOMESTILA 1.350,34 1.401,20 1.471,18 1.481,7 1.491,36 1.505,00 1.503,55 111,35

DEŽURSTVO 91,1 94,00 85,46 83,93 82,76 85,98 84,66 92,93

PRIPRAVLJENOST 12,89 4,70 17,99 19,29 19,29 20,4 24,39 189,22

NADURE 6,8 5,90 2,81 5,82 13,31 18,62 23,58 346,76

SKUPAJ 1.461,13 1.505,80 1.577,44 1.590,74 1.606,72 1.630,00 1.636,18 111,98

Iz preglednice je razvidno, da se je število delavcev iz ur v obdobju 1998 - 2007 povečalo za 
11,98 %. Največji porast izkazuje segment nadur zaradi povečevanja obsega dela (povečani 
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redni in dodatni programi), kjer se kadrovski deficiti rešujejo z dodatnim obremenjevanjem 
obstoječega kadra. 
 

Graf 6: Prihodek na delavca iz ur v letih 1998 - 2007 
PRIHODEK NA DELAVCA IZ UR V LETIH 1998 - 2007
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Usmeritev poslovne politike SB Celje je, da hkrati z opravljanjem osnovnega programa do 
ZZZS svoje proste kadrovske, prostorske in opremske kapacitete dodatno trži s prodajo 
zdravstenih in nezdravstvenih storitev. Med zdravstvenimi storitvami zavzema največji delež 
prodaja storitev laboratorijev, patomorfologije, transfuziologije. Med nezdravstenimi storitvami 
SB Celje prodaja gostinske storitve, storitve ogrevanja in pranja.  
 
Tabela 10: Delež prodaje na trgu (zdravstvene in nezdravstvene storitve) v letih 1998 – 2007 

2003 2004 2005 2006 2007 Delež trženja zdravstvenih in nezdravstvenih 
storitev glede na celotni prihodek 

3,00 3,47 3,83 3,51 3,63 

 
Delež prodaje na trgu zdravstvenih in nezdravstvenih storitev ima trend rasti. V letu 2007 je bil 
3,63 kar je za 3,4% več kot v letu 2006. 

1.2.3.  Kadri 
 
Kadrovska politika je bila usmerjena v zagotavljanje ustrezne in zadostne kadrovske strukture 
za strokovno kvalitetno izvajanje zdravstvenih storitev po pogodbi ZZZS in ostale naročnike 
ter za nezdravstvne storitve, ki se tržijo. Vsa leta je kadrovska politika usmerjena v aktivno 
kadrovanje deficitarnih kadrov, predvsem zdravnikov. 
 
Tabela 11: Število zaposlenih v SB Celje v obdobju 2002 - 2007  

Zaposleni na dan 31.12.* Profil 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ind. 
07/02 

VSI ZAPOSLENI 1.557 1.599 1.613 1.587 1.648 1.639 105,27
Zdravniki specialisti in specializanti    182 190 210 202 226 218 119,78
    -    zdrav. specialisti 145 161 161 159 167 158 108,97
    -    zdrav. specializanti 37 29 49 43 59 60 162,16
Zdrav. sekundariji  28 37 34 26 30 23 82,14
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki 708 753 728 720 741 748 105,65

* Prikazani delavci za polni in delni delovni čas ter dopolnilno delo 
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Tabela 12: Število zaposlenih na dan 31.12. v obdobju 1998 - 2007 po stopnji izobrazbe in profilih v SB Celje 
Stanje na dan 31. 12.  

Stop. 
izob. Poklic/kader 1998 delež 

98 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 delež 
07 

razlika 
2007-
1998 

ind.     
07/98 

 VIII,VII Zdravnik specialist 129 8,72 134 137 144 145 161 161 159 167 158 9,64 29 122,48 
SKUPAJ VIII 129 8,72 134 137 144 145 161 161 159 167 158 9,64 29 122,48 

VII 
Zdravnik 
specializant 37 2,50 34 41 35 37 29 49 43 59 60 3,66 23 162,16 

VII 
Zdravnik sekundarij, 
zobozdr., sekund. 1 0,07 14 13 18 28 37 34 26 30 23 1,40 22 2300 

 
VII/2 Drugi zdrav. delavci 24 1,62 15 14 19 33 19 19 19 20 20 1,22 -4 83,33 

VII/2 Nezdravstveni 20 1,35 20 19 20 25 29 20 20 21 23 1,40 3 115,00 
VII/1 DMS 0 0,00     126 139 150 179 200 12,20 200 0,00 

VII/1 
Drugi z visoko-
zdravstveni  0,00      25 30 34 40 2,44 40 0,00 

VII/1 Nezdravstveni  0,00      10 11 12 13 0,79 13 0,00 
 SKUPAJ VII 82 5,54 83 87 92 123 240 296 299 355 379 23,12 297 462,20 

VI 
Višja medicinska 
sestra 165 11,15 167 183 187 188 106 85 75 62 54 3,29 -111 32,73 

VI 
Drugi z višjo-
zdravstveni 71 4,80 69 67 68 67 58 55 50 51 49 2,99 -22 69,01 

VI Nezdravstveni 20 1,35 21 26 26 23 23 22 22 22 20 1,22 0 100,00 
SKUPAJ VI 256 17,30 257 276 281 278 187 162 147 135 123 7,50 -133 48,05 

V 
Zdrav. tehniki – 
med.sestre 512 34,59 522 519 508 520 521 504 495 500 494 30,14 -18 96,48 

V 
Drugi - zdrav. 
Usmeritev 43 2,91 40 38 36 37 33 34 35 34 33 2,01 -10 76,74 

V 
Administrat. Teh. 
osebje 143 9,66 145 154 150 151 150 145 147 146 143 8,72 0 100,00 

SKUPAJ V 698 47,16 707 711 694 708 704 683 677 680 670 40,88 -28 95,99 

IV. zdrav. in nezdrav. 160 10,81 91 90 93 100 103 102 103 104 102 6,22 -58 63,75 

III. zdrav. in nezdrav. 63 4,26 61 61 60 56 56 55 51 52 58 3,54 -5 92,06 

II. zdrav. in nezdrav. 92 6,22 155 154 150 147 148 154 151 155 149 9,09 57 161,96 

SKUPAJ II -IV 315 21,28 307 305 303 303 307 311 305 311 309 18,85 -6 98,10 
SKUPAJ ZDRAVST. DEL. 1.181 79,80 1.197 1.223 1.227 1.264 1.300 1.311 1.286 1.345 1.334 81,39 153 112,96 
SKUPAJ  NEZDRAV.DEL. 299 20,20 291 293 287 293 299 302 301 303 305 18,61 6 102,01 
SKUPAJ DELAVCI 1.480 100 1.488 1.516 1.514 1.557 1.599 1.613 1.587 1.648 1.639 100,00 159 110,74 
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Iz preglednice je razvidno povečevanje izobrazbene strukture zaposlenih. V letu 1998 je 
število zaposlenih s VII. in VIII. stopnjo izobrazbe predstavljalo 14,26 % vseh zaposlenih, v 
letu 2007 pa 32,76 % vseh zaposlenih. Ob tem se je zmanjšalo število zaposlenih s VI. 
stopnjo izobrazbe iz 17,3 % v letu 1998 na 7,5 % v letu 2007. Število zaposlenih s V. in nižjo 
stopnjo izobrazbe pa se je iz 68,44 % v letu 1998 znižalo na 59,73 % v letu 2007. Dvig 
kvalifikacijske strukture je najbolj očiten na področju zdravstvene nege. 
 
Tabela 13: Število zaposlenih v zdravstveni negi v SB Celje v letih 1998 - 2007 

Stanje na dan 31. 12. Stop. 
strok. Poklic/kader 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Razlika 
07-04 

 Ind.     
07/04 

VII/1 DMS      126 139 150 179 200 61,00 143,88 

VI VMS 165 167 183 187 188 106 85 75 62 54 -31,00 63,53 

  DMS + VMS 165 167 183 187 188 232 224 225 241 254 30,00 113,39 

V SMS 512 522 519 508 520 521 504 495 500 494 -10,00 98,02 

  DMS+VMS+SMS 677 689 702 695 708 753 728 720 741 748 20,00 102,75 

 
 
Graf 7: Delež zaposlenih v zdravstveni negi v letih 1998 -2007 
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Tabela 14: Delež zaposlenih visokih, višjih in srednjih medicinskih sester v SB Celje na dan 
31.12. v letih 1998 - 2007 

Stanje na dan 31. 12. 
Poklic/kader 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

DMS + VMS 24,37 24,24 26,07 26,91 26,55 30,81 30,77 31,25 32,52 33,96 

SMS 75,63 75,76 73,93 73,09 73,45 69,19 69,23 68,75 67,48 66,04 

DMS + VMS + SMS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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V okviru izvajanja kadrovske politike spremljamo tudi odsotnosti, fluktuacijo zaposlenih, število 
delavcev – invalidov. Iz spremljanja podatkov o odsotnosti delavcev je razvidno, da odstotek 
odsotnosti v obdobju 2001 - 2007 ostaja konstanta. 
 
Tabela 15: Odsotnosti v letih 2001 - 2007 

                              %  odsotnih delavcev ODSOTNOSTI 
2001 2002 2003 2004 2006 2007 

odsotnost brez nadomestila 0 0 0 0 0 0,01 

praznik 3,48 3,24 2,73 1,62 3 3,54 

letni dopust 11,24 11,61 11,02 11,26 11,93 11,87 

odsotnost z nadomestilom 0,3 0,32 0,18 0,21 0,16 0,18 

krvodajalstvo 0  0,04 0,05 0,04 0,05 

strokovno izobraževanje 0,64 0,67 0,68 0,63 0,83 0,75 

porodniški dopust 4,17 3,12 3,85 3,63 3,36 3,25 

bolniška odsotnost (do 1 mesec) 2,88 2,9 2,9 3 2,79 2,82 

odsotnosti zaradi nege 0,43 0,39 0,41 0,45 0,26 0,35 

študijski dopust 0,1 0,26 0,39 0,31 0,39 0,27 

bolniška odsotnost ( nad 1 mesec) 2,02 2,42 1,7 1,86 1,98 1,9 

invalidi II. kategorije (4 ure)2 1,24 1,22 1,16 1,05 0,85 0,8 

SKUPAJ ODSOTNOSTI 26,5 26,15 25,05 24,08 25,59 25,79 

 
Zaradi spremembe zakonodaje se iz zgornje tabele ne izrazi povečevanje števila invalidov, ki 
na področju kadrovske politike predstavlja velik problem, čeprav nacionalna politika vzpodbuja 
zaposlovanje invalidov. Na dan 31.12. 2007 je bilo v SB Celje zaposlenih 108 invalidov, kar 
predstavlja 6,59 % vseh zaposlenih delavcev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Sistemska sprememba pri spremljanju - prikazani samo podatki o refundiranih invalidninah tistih delavcev, ki so 
bili invalidsko ocenjeni pred letom 2003; po veljavni invalidsko pokojninski zakonodaji pa delno upokojeni delavci 
invalidi neposredno niso vključeni v zgoraj navedene podatke 
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1.2.4. Investicije   
 
Osrednja investicijska dejavnost v SB Celje v obdobju zadnjih desetih let je bila usmerjena v 
dokončanje neizgrajene bolnišnične zgradbe, ki se je pričela že pred 30-imi leti. Dokončanje 
bolnišnične novogradnje je bilo vključeno v Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode 
(ZIJVZV) in glede na to so bila kot osnovni vir financiranja zagotovljena  proračunska sredstva 
Ministrstva za zdravje. Del sredstev (predvsem v opremo) pa je SB Celje prispevala iz lastnih 
amortizacijskih sredstev.  
 
Tabela 16: Prikaz investicijskih vlaganj v neizgrajeni del bolnišnice SB Celje po ZIJVZV v 
obdobju 1999 – 2007 (v EUR) 

Leto Vrsta investicije Vrednost od tega 
MZZ 

Lastna 
sredstva 

% 
MZZ 

1999 Preselitev nefrol. odd.s centrom za dializo (1.333 m2) 1.179.686 860.124 319.563 72,91 

2000 Inv. dela - preselitev ortopedskega oddelka 227.418 218.164 9.254 95,93 

2000 Izgradna nevroloških ambulant 155.650 0 155.650 0,00 

2001 Dokončanje oddelka ortopedije 800.367 410.616 389.751 51,30 

2001 Začetek izgradnje nevrološkega oddelka 359.289 312.552 46.737 86,99 

2002 Izgradnja nevrološkega oddelka 805.192 471.358 333.834 58,54 

2002 Priprava dokumentacije za travmatološki oddelek in 
ambulante C1 41.729 0 41.729 0,00 

2003 Izgradnja spec. ambulant v traktu C1 780.337 497.308 283.029 63,73 

2004 Izgradnja novega travmatološkega oddelka  980.638 809.548 171.090 82,55 

2006 Gradnja IV nadstropja trakt C 665.582 665.582 0 100,00

2007 Sklop  5 projektov ( med. rehabilitacija, derma, 
uprava, lekarna, trafopostaja) - proj. dok.3 115.000 0 115.000 0,00 

  SKUPAJ  6.110.888 4.245.252 1.865.637 69,47 

 
V letu 2007 je bila zaključena izgradnja zadnjega bolnišničnega oddelka v neizgrajeni zgradbi  
in s tem je z novimi bolnišničnimi oddelki v celoti zapolnjen neizgrajeni del bolnišnice. S tem 
pa problematika zagotavljnja ustreznih standardnih in kakovostnih bivalnih pogojev za 
hospitalizirane paciente SB Celje še ni rešena.   
 
Drugi sklop investicijskih vlaganj predstavlja nakup drage medicinske opreme. V tem okviru so 
bila v obdobju zadnjih desetih let v SB Celje nabavljena: 

- v letu 2002 sklop RTG opreme (skupaj s CT aparatom) v vrednosti 1,5 mio EUR, 

- v letu 2006 koronarograf v vrednosti 776.900 EUR (v 98% financiran iz donacijskih 
sredstev), 

- v letu 2007 gama kamera v vrednosti 379.600 EUR, 

                                                 
3 Skupna vrednost investicij je 5,377 mio EUR: realizacija bo deloma v letu 2008, deloma v 2009; večinski delež je financiran s 
strani Ministerstva za zdravja 
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Zaradi tehnološkega zastaranja in iztrošenosti pa je potrebna zamenjava obsežnega sklopa 
medicinskih aparatur, med drugim tudi v letu 2002 nabavljene RTG opreme.  
 
Stanje na področju investiranja je razvidno tudi iz kazalnikov odpisanosti osnovnih sredstev.  
 
Tabela 17: Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev in opreme v SB Celje v obdobju 2002-2007 

Naziv kazalnika 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Stopnja odpisanosti osnovnih 
sredstev 49,56% 51,11% 52,13% 54,16% 55,37% 56,37% 

Stopnja odpisanosti opreme 84,51% 84,20% 85,40% 87,09% 85,89% 85,74% 

 
Stopnja odpisanosti opreme SB Celje presega povprečno odpisanost opreme slovenskih 
bolnišnic, ki je v letu 2007 na ravni 78,46%. 
 
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev se povečuje in dosega povprečno odpisanost osnovnih 
sredstev slovenskih bolnišnic, ki je v letu 2007 na ravni 55,06%. 
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1.3 Organizacijska shema SB Celje 
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1.4 Prikaz kazalcev po posameznih oddelkih SB Celje  
 

1.4.1 Prikaz obsega dela v obdobju 2002 - 2007 

OPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE 

Leta 
Št. zdravljenih 

pacientov 
Št.  

oskrbnih dni 
Ležalna  

doba-št.dni 
Število  
postelj 

Št. velikih 
operacij 

Št. obiskov 
(prvi,ponovni) 

2002 2.328 17.963 7,72 66 1.356 14.290 
2003 2.434 18.535 7,62 66 1.449 11.832 
2004 2.425 18.791 7,75 65 1.515 12.657 
2005 2.484 17.975 7,24 65 1.648 12.595 
2006 2.522 17.749 7,04 65 1.647 13.216 

Travmatološki 
oddelek 

2007 2.648 17.995 6,80 65 1.641 13.001 

2002 1.737 10.282 5,92 42 1.364 7.141 
2003 1.846 11.060 5,99 42 1.453 7.559 
2004 1.851 10.773 5,82 40 1.509 8.256 
2005 2.084 9.998 4,80 40 1.626 8.258 
2006 1.926 10.524 5,46 40 1.544 8.071 

Oddelek za splošno 
in abdominalno 
kirurgijo 

2007 1.945 10.570 5,43 40 1.490 7.916 
2002 579 3.378 5,83 14 478 4.463 
2003 870 3.701 4,25 14 547 4.843 
2004 1.058 3.786 3,58 17 625 5.038 
2005 1.047 3.658 3,49 17 591 4.970 
2006 1.093 3.911 3,58 17 610 4.973 

Oddelek za žilno 
kirurgijo 

2007 989 3.772 3,81 16 552 5.391 
2003 1.650 6.404 3,88 27 692  18.522 
2004 1.561 5.568 3,57 27  1465 18.093 
2005 1.670 5.866 3,51 27  1564 17.124 
2006 1.498 5.206 3,48 27  1560 17.132 

Oddelek za 
plastično in 
rekonstruktivno 
kirurgijo ter 
kirurgijo roke 

2007 1.516 5.571 3,67 27  1663 17.338 
2002 1.839 6.555 3,56 41  873 10.929 
2003 1.813 6.125 3,39 41  817 10.326 
2004 1.804 5.747 3,19 31  914 10.263 
2005 1.674 5.321 3,18 31  768 11.003 
2006 1.846 5.078 2,75 31  737 12.172 

Otroški oddelek 
kirurških strok 

2007 1.901 4.515 2,38 31  765 11.680 
2002 1.479 10.475 7,08 34 1.199 14.911 
2003 1.279 9.964 7,79 34 1.137 14.661 
2004 1.255 9.863 7,86 34 1.194 15.374 
2005 1.279 9.617 7,52 34 1.369 15.441 
2006 1.721 8.683 5,05 34 1.301 14.274 

Urološki oddelek 

2007 1.878 9.576 5,10 34 1.117 14.601 
2002 1.255 8.446 6,73 36  971 11.454 
2003 1.339 8.914 6,66 36  1117 11.852 
2004 1.390 8.661 6,23 36  1123 12.107 
2005 1.447 9.851 6,81 36  1188 11.411 
2006 1.356 9.926 7,32 36  1139 11.618 

Oddelek za 
ortopedijo in 
športne poškodbe 

2007 1.271 9.829 7,73 36  1043 11.765 
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Leta 
Št. zdravljenih 

pacientov 
Št.  

oskrbnih dni 
Ležalna  

doba-št.dni 
Število  
postelj 

Št. velikih 
operacij 

Št. obiskov 
(prvi,ponovni) 

2002 2.024 12.157 6,01 46 1.201 18.839 
2003 1.828 9.664 5,29 44 1.070 19.680 
2004 1.595 7.793 4,89 44 1.157 20.745 
2005 1.752 8.521 4,86 42 1.215 21.614 
2006 1.716 8.280 4,83 42 1.203 21.061 

Oddelek za 
otorinolaringologijo 
in cervikofacialno 
kirurgijo 

2007 1.716 8.173 4,76 41 1.365 20.261 
2002 182 649 3,57 6 109 10.432 
2003 176 616 3,50 6 456 10.279 
2004 182 578 3,18 6 435 11.180 
2005 173 505 2,92 6 400 11.717 
2006 150 402 2,68 6 265 7.203 

Oddelek za 
kirurgijo čeljusti in 
obraza 

2007 149 443 2,97 6 315 8.112 
2002 1.388 3.962 2,85 27 1.168 26.605 
2003 1.317 1.854 1,41 27 1.121 25.615 
2004 1.792 1.764 0,98 20 1.556 33.005 
2005 1.852 1.758 0,95 20 1.669 31.045 
2006 1.609 2.096 1,30 21 1.442 25.146 

Očesni oddelek 

2007 1.371 2.716 1,98 21 1.203 26.659 
2002 357 2.327 6,52 11 12.986 991 
2003 357 2.771 7,76 11 13.160 1.283 
2004 330 2.464 7,47 11 13.371 1.259 
2005 356 2.024 5,69 11 13.605 1.245 
2006 379 2.615 6,90 11 14.108 1.216 

Oddelek za 
anesteziologijo, 
intenzivno 
medicino 
operativnih strok in 
terapijo bolečin 

2007 367 2.592 7,06 11 14.500 1.346 

 

NEOPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE 

Leta 
Št. zdravljenih 

pacientov Št. oskrbnih dni 
Ležalna  

doba-št.dni 
Št.  

postelj 
Št.obiskov 

(prvi,ponovni)  

2002 699 2.927 4,19 11    
2003 680 2.797 4,11 11    
2004 543 2.727 5,02 11    
2005 472 2.574 5,45 11    
2006 482 2.672 5,54 11    

Oddelek za 
intenzivno interno 
medicino 

2007 427 2.607 6,11 11    
2002 2.217 15.141 6,83 50 4.538  
2003 2.038 13.198 6,48 50 3.895  
2004 2.034 12.748 6,27 50 4.041  
2005 2.295 11.468 5,00 37 3.777  
2006 2.448 10.746 4,39 39 3.991  

Kardiološki oddelek 

2007 2.239 9.098 4,06 39 3.379  
2002 640 4.966 7,76 16 10.268  
2003 655 3.928 6,00 16 9.783  
2004 592 3.210 5,42 13 10.148  
2005 561 3.556 6,34 13 10.124  
2006 584 3.813 6,53 13 10.108  

Oddelek za 
angiologijo,  
endokrinologijo in 
revmatologijo 

2007 631 3.694 5,85 13 10.821  
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Leta 
Št. zdravljenih 

pacientov Št. oskrbnih dni 
Ležalna  

doba-št.dni 
Št.  

postelj 
Št.obiskov 

(prvi,ponovni)  
2002 1.418 13.834 9,76 40 1.853  
2003 1.393 12.101 8,69 40 1.751  
2004 1.402 11.356 8,10 35 1.787  
2005 1.359 10.913 8,03 35 1.721  
2006 1.401 10.746 7,67 35 1.644  

Oddelek za bolezni 
prebavil 

2007 1.436 10.761 7,49 35 1.766  
2002 977 7.528 7,71 23 2.025  
2003 1.079 5.585 5,18 23 1.893  
2004 1.075 4.543 4,23 20 2.159  
2005 959 5.105 5,32 20 2.101  
2006 1.154 5.320 4,61 17 2.245  

Oddelek za 
hematologijo in 
onkologijo 

2007 1.404 5.333 3,80 17 2.587  

              
Št.dializ 
(I, II, III) 

2002 561 5.276 9,40 16 1.074 18.027 
2003 623 5.331 8,56 16 1.012 18.650 
2004 647 5.349 8,27 16 1.107 18.245 
2005 628 5.371 8,55 16 1.199 18.501 
2006 583 5.511 9,45 16 1.087 17.971 

Oddelek za ledvične 
bolezni s centrom 
za dializo 

2007 660 5.538 8,39 16 1.267 18.617 
2002 1.045 13.527 12,94 42 7.725  
2003 1.003 13.010 12,97 41 7.833  
2004 1.080 13.370 12,38 41 8.628  
2005 1.106 13.746 12,43 41 7.970  
2006 1.081 13.364 12,36 41 7.862  

Nevrološki oddelek 

2007 1.155 14.332 12,41 41 8.590  
2003 1.948 11.155 5,02 40 5.494  
2004 1.450 10.547 6,47 40 5.215  
2005 1.548 11.273 6,52 40 5.667  
2006 1.640 11.776 6,29 40 6.154  

Oddelek za 
infekcijske bolezni 
in vročinska stanja 

2007 1.629 10.990 5,81 40 6.165  
2002 468 4.384 9,37 28 18.399  
2003 415 3.635 8,76 28 18.259  
2004 382 3.841 10,06 28 18.284  
2005 391 3.687 9,43 28 18.052  
2006 472 4.174 8,84 24 15.770  

Dermatovenerološki 
oddelek 

2007 469 3.506 7,48 22 17.641  
 
GINEKOLOŠKO PORODNIŠKO MEDICINSKO PODROČJE  

Leta 
Št. zdravljenih 

pacientov Št. oskrbnih dni 
Ležalna  

doba-št.dni Št. postelj 
Št. velikih 
operacij 

Št. obiskov 
(prvi,ponovni) 

Št. 
porodov 

2002 7.518 30.617 4,07 153 1.312 4.159 1.798 
2003 7.265 26.127 3,60 116 1.332 4.621 1.646 
2004 7.180 24.167 3,37 116 1.371 4.567 1.691 
2005 7.503 23.967 3,19 116 1.588 4.475 1.831 
2006 7.845 24.133 3,08 116 1.509 4.524 1.902 

Ginekološko 
porodniški 
oddelek 

2007 8.085 24.993 3,09 116 1.397 4.881 2.001 
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PEDIATRIČNO MEDICINSKO PODROČJE 

Leta 
Št. zdravljenih 

pacientov Št. oskrbnih dni 
Ležalna  

doba-št.dni Št. postelj Obiski    
2003 2.403 8.522 3,55 60 8.377   
2004 2.384 8.495 3,56 60 8.802   
2005 2.625 8.557 3,26 60 8.079   
2006 2.601 7.877 3,03 60 8.270   

Otroški               
oddelek 

2007 2.950 9.401 3,19 60 9367   
 
SKUPNO MEDICINSKO PODROČJE 

IPP KPP 

Leta Št. pregledov Št. sprejemov % sprejetih 
Št.opazov. 
pacientov 

Št. 
pregledov 

Št. 
sprejemov 

% 
sprejetih 

2002 13.203 5.021 38 0 29.248 3.640 12 
2003 13.816 4.920 36 2.109 31.234 3.846 12 
2004 14.086 4.810 34 2.017 31.664 3.478 11 
2005 13.569 4.609 34 2.090 29.514 3.322 11 
2006 14.034 5.510 39 2.145 29.498 3.283 11 

Urgentni                
center 

2007 14.723 6.376 43 2.060 29.800 3.619 11 
         

  Št.prejemov Št.izdaj 
Št.vročitev 

(točke)     

2003 7.438 19.977 1.281.490     
2004 9.021 23.841 1.756.236     
2005 9.468 23.580 1.039.573     
2006 10.218 25.525 1.057.211     

Lekarna 

2007 11.384 25.732 1.075.316     
    

2006 2007 
PREISKAVA Hospital- 

št.točk 
Ambulanta- 

št. točk Skupaj 
Hospital- 
št.točk 

Ambulanta
- št. točk Skupaj 

KLASIČNA 
RADIOLOGIJA 15.875 80.874 96.749 16.314 80.215 96.529 
KONTRASTNA 
RADIOLOGIJA 739 1.393 2.132 857 1.522 2.379 
INTERVENTNA 
RADIOLOGIJA 646 12 658 968 4 972 
CT 2.797 6.945 9.742 2.475 6.863 9.338 
MAMOGRAFIJA 19 3.010 3.029 42 3.166 3.208 
MAGNETNA 
RESONANCA 283 2.454 2.737 423 2.697 3.120 
UZ 3.296 9.895 13.191 3.409 10.321 13.730 
DIAGN. ZA GINEK. 
DISPANZER 0 1.102 1.102   1.177 1.177 

Radiološki 
oddelek 

SKUPAJ 23.655 105.685 129.340 24.488 105.965 130.453 
         

  
Št. labor. 
preiskav       

2002 2.351.035       
2003 2.377.652       
2004 2.371.071       
2005 2.377.844       
2006 2.447.330       

Oddelek za 
laboratorijsko 
medicino 

2007 2.515.116       
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Hospitalizirani 

bolniki FTH 
Hospitaliziarni 

bolniki DT 

Konzil. 
pregledi 

hosp.bolnikov
Ambulantni 
bolniki FTH 

Ambulantni 
bolniki DT 

Ambulantni 
bolniki FA 

Skupno št. 
bolnikov 

2003 8.920 88 73 13.148 2.680 2.451 27.360 
2004 8.530 65 65 15.043 2.621 2.516 28.840 
2005 9.371 64 60 16.398 2.683 2.439 31.015 
2006 9.799 68 79 18.301 3.318 2.609 34.174 

Oddelek za 
medicinsko 
rehabilitacijo 

2007 9.599 97 72 18.409 2.840 2.536 33.553 
       

PATOLOGIJA HISTOLOGIJA CITOLOGIJA   

  
  Št.obdukcij Št.napotnic 

Št.paraf.blo
kov BMV 

Št.napot. 
klin.citolog.   

2002 548 8.277 26.274 28.914 2.748   
2003 526 8.575 26.306 25.055 3.081   
2004 482 9.549 29.298 29.504 3.328   
2005 474 9.532 28.226 40.504 3.597   
2006 468 9.416 29.145 39.164 3.432   

Oddelek za 
patologijo in 
citologijo 

2007 467 9.694 29.729 43.728 3.411   
         

  
Št.scintigraf.-

amb. 
    

št.amb.točk 
 Št. 
hospil.primer.

 Hospital v 
točkah 

Skupno 
št.scintigraf. 

Skupno št. 
točk 

Obiski 
(prvi in 

ponovni) 

2002 4.788 97.288 804 18.271 5.592 115.559 2.633 
2003 5.156 103.166 841 19.510 5.997 122.676 2.547 
2004 5.277 107.857 758 18.018 6.035 125.875 2.355 
2005 5.456 114.320 789 18.777 6.245 133.097 2.597 
2006 5.095 102.912 831 19.312 5.926 122.224 2.661 

Oddelek za 
nuklearno 
medicino 

2007 5.440 107.312 791 17.593 6.231 124.905 2.486 
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1.4.2  Prikaz števila zaposlenih na dan 31.12.2007 
 

 MEDICINSKA PODROČJA Število 
zdravnikov 

Št. 
medicinskih 

sester 

Št. drugih 
poklicnih 

skupin 
Skupaj št. 

zaposl. 

OPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE 89 285 46 420 

Oddelek za skupne potrebe kirurgije 0 26 21 47 

Travmatološki oddelek   15 43 2 60 

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo 8 26 1 35 

Oddelek za  žilno kirurgijo 5 10 1 16 
Oddelek za plastično rekonstruktivno kirurgijo in kirurgijo 
roke  5 15 1 21 

Otroški oddelek kirurških strok 6 19 1 26 

Urološki oddeelek 6 27 6 39 

Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe 9 20 2 31 

Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo 6 29 6 41 

Oddelek za kirurgijo čeljusti in obraza 2 4 1 7 

Očesni oddelek 7 19 3 29 
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino 
operativnih strok in terapijo bolečin 20 47 1 68 

NEOPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE 74 254 23 351 
Oddelek za  intenzivno interno medicino 6 27 1 34 

Kardiološki oddelek  17 48 3 68 

Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo  11 29 2 42 

Oddelek za bolezni prebavil 11 36 4 51 

Oddelek za ledvične bolezni s centrom za dializo 6 45 2 53 

Nevrološki oddelek 9 35 5 49 

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja 7 21 3 31 

Dermatovenerološki oddelek 7 13 3 23 

GINEKOLOŠKO PORODNIŠKO MED. PODROČJE 18 83 13 114 
Ginekološko porodniški oddelek 18 83 13 114 

PEDIATRIČNO MEDICINSKO PODROČJE 11 32 4 47 

Otroški oddelek 11 32 4 47 

SKUPNO MEDICINSKO PODROČJE 24 85 176 285 
Transfuzijski center 5 11 3 19 

Urgentni oddelek 0  46 34 80 

Lekarna 0  0  19 19 

Radiološki oddelek   7 3 35 45 

Oddelek za laboratorijsko medicino 0  9 39 48 

Oddelek za medicinsko rehabilitacijo 4 13 20 37 

Oddelek za patomorfologijo in citologijo 6 1 21 28 

Oddelek  za nuklearno medicino   2 2 5 9 
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2. RAZVOJNE POTREBE IN MOŽNOSTI RAZVOJA 
 
Strategija nadaljnjega razvoja SB Celje je vpeta v širše in ožje okolje. Na državnem nivoja sta 
bila v letu 2008 sprejeta dva dokumenta, ki dajeta okvire  za načrtovanje razvoja 
zdravstvenega varstva in s tem postavljata tudi okvire razvoja  SB Celje:   

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 - 2013 (Zadovoljni 
uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev), 

- Strateški razvojni program ZZZS za obdobje 2008-2013.  
 
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva temelji na Zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ter upošteva smernice zdravstvene strategije 
EU Skupaj za zdravje: strateški pristop EU za obodbje 2008-2013.  
 
Osrednje mesto v sistemu zdravstvenega varstva daje Resolucija o nacionalnem planu 
zdravstvenega varstva pacientu, ki mora postati enakovreden partner v odnosu do zdravnika 
in drugih zdravstvenih delavcev, seznanjen s svojimi pravicami in dolžnostmi.  Obravnava 
pacienta mora biti celostna, od spočetja do smrti, vključujoč paliativno oskrbo. Za 
zadovoljnega pacienta moramo ustvariti razmere za učinkovito in kakovostno delo ter za 
motivacijo izvajalcev zdravstvenih storitev. Gre za vprašanje organizacije dela, delitve dela 
med posameznimi ravnmi zdravstvenega varstva, med javnim in zasebnim delom, z 
upoštevanjem možnosti javno-zasebnega partnerstva. Poudarek je na vidnih rezultatih, ki jih 
pacienti občutijo, in na kazalnikih, ki omogočajo merjenje kakovosti storitev izvajalcev. 
 
ZZZS v okviru svojega strateškega načrtovanja izhaja iz vpliva zunanjih dejavnikov, na katere 
se bo morala odzivati tudi SB Celje in jih lahko pričakujemo najmanj na naslednjih področjih: 

- demografske in sociodemografske spremembe prebivalstva, 
- zdravstveno stanje prebivalstva,   
- politične odločitve glede socialne in zdravstvene politike, 
- morebitna ustanovitev regij in prenos določenih pristojnosti in finančnih sredstev na 

nivo regij,  
- razvoj medicinske znanosti, 
- razvoj medicinske, farmacevtske in informacijske  tehnologije,  
- aktivnosti Evropske unije glede uresničevanja načel prostega pretoka oseb in storitev 

na področju zdravstvenega varstva,   
- materialni okviri, ki jih bo narekoval gospodarski razvoj in posledično temu velikost 

sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje,  
- širjenje trga zavarovalnih produktov na področju zdravstva, 
- konkurenca izvajalcev zdravstvenih storitev (klinična centra, ostale regijske bolnišnice, 

ostali koncesionarji) na področju pridobivanja pacientov.   
 

Pri analizi razvojnih potreb in možnosti razvoja SB Celje pa poleg zgoraj opisanega širšega 
okolja izhajamo še iz regijskega okolja in dosežene stopnje razvoja SB Celje. Pri tem 
upoštevamo:   

- velikost regije, ki jo SB Celje pokriva na sekundarnem nivoju opravljanja zdravstvenih 
storitev in obsega od 200.000 do 300.000 prebivalcev gravitacijskega območja; 

- nivoja razvoja posameznih strokovno-medicinskih dejavnosti SB Celje 
- urgentnega značaja celjske bolnišnice; 
- potreb po strokovnem razvoju posameznih medicinskih strok z usmerjenostjo v 

subspecialnosti in procesne obdelave bolnikov; 
- obstoječih in predvidenih finančnih, kadrovskih, opremskih in prostorskih zmogljivosti; 
- potreb in nujnosti po dvigu kakovosti zdravstvenih storitev; 
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- razvojne naravnanosti bolnišnice. 
 

2.1. SB Celje med slovenskimi bolnišnicami in gravitacijsko območje 
 
Tabela 18: Prihodek in število pacientov akutne obravnave, razvrščenih po velikosti glede na 
število obravnavanih pacientov akutne obravnave v letu 2007  

2007 
Izvajalci 

PRIHODEK delež Št. pacientov 
akutne obrav. delež 

UKC Ljubljana 337.331.292 37,67 99.488 29,56 
UKC Maribor 132.221.332 14,77 47.026 13,97 
SB Celje 69.948.047 7,81 33.789 10,04 
SB Novo mesto 41.325.996 4,62 20.447 6,08 
SB Murska Sobota 33.875.781 3,78 18.347 5,45 
SB Nova Gorica 33.268.751 3,72 16.511 4,91 
SB Izola 28.781.419 3,21 14.649 4,35 
SB Slovenj Gradec 31.916.662 3,56 14.317 4,25 
Onkološki inštitut 61.338.729 6,85 13.120 3,9 
SB Jesenice 24.696.705 2,76 11.312 3,36 
SB Ptuj 17.565.867 1,96 9.648 2,87 
Kopa Golnik 19.747.323 2,21 7.518 2,23 
SB Trbovlje 11.750.456 1,31 6.151 1,83 
SB Brežice 10.941.367 1,22 5.815 1,73 
OB Valdoltra 19.375.385 2,16 5.667 1,68 
BGP Kranj 4.916.936 0,55 4.439 1,32 
B Postojna 4.728.327 0,53 4.125 1,23 
B Topolšica 7.442.242 0,83 3.512 1,04 
B Sežana 4.211.910 0,47 653 0,19 

SKUPAJ 895.384.527 100 336.534 100 

 

Iz podatkov je razvidno, da je SB Celje v letu 2007 med slovenskimi bolnišnicami zavzemala 
7,81 % vsega prihodka, pri tem pa opravila 10 % vseh primerov akutne obravnave in 
predstavlja po velikosti tretjo največjo slovensko bolnišnico. SB Celje se v okviru akutne 
obravnave umešča v rang regijskih bolnišnic, kamor se  umeščajo še SB Izola, SB Jesenice, 
SB Murska Sobota, SB Nova Gorica, SB Novo mesto, SB Slovenj Gradec. Glede na svojo 
velikost pa SB Celje odstopa od ostalih regijskih bolnišnic, saj je obseg dela SB Celje 
praktično za 100% večji od povprečja regijskih bolnišnic. Glede na obseg dela je SB Celje 
praktično najbližja UKC Maribor.  
  
Gravitacijsko območje SB Celje zavzema od 200.000 do 300.000 prebivalcev, različno po 
strokah. SB Celje kot matična bolnišnica pokriva Savinjsko statistično regijo, ki zavzema cca 
260.000 prebivalcev, kar predstavlja 12,88 % vsega prebivalstva. 
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Tabela 19:  Število prebivalcev v statističnih regijav v Sloveniji v letu 2007   

2007 Statistične regije 
Št. preb. delež 

Pomurska 121.964 6,04 

Podravska 320.863 15,89 

Koroška 73.594 3,64 

Savinjska 260.121 12,88 

Zasavska 45.242 2,24 

Spodnje posavska 70.242 3,48 

JV Slovenija 141.129 6,99 

Osrednjeslovenska 506.829 25,10 

Gorenjska 200.585 9,93 

Notranjsko-kraška 51.830 2,57 

Goriška 119.945 5,94 

Obalno-kraška 107.062 5,30 

SKUPAJ SLOVENIJA 2.019.406 100 
Vir: Zdravstveni statistični letopis 2007 

Občine, ki gravitirajo na SB Celje in spadajo v statistično regijo Savinjska so: Bistrica ob Sotli, 
Braslovče, Celje, Dobje Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, 
Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, 
Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki,  Šoštanj, Štore, 
Tabor, Velenje, Vitanje,  Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec. Statistična regija Savinjska zajema 
12,88% vsega prebivalstva v Sloveniji. 

Za namen zdravstvenih statističnih pregledov se uporablja pojem »zdravstvena regija«. V 
zdravstveno regijo Celje poleg občin iz statistične regije Savinjska spadajo tudi Brežice, 
Sevnica in Zreče. Zdravstvena regija Celje zavzema 14,96 % vsega slovenskega prebivalstva. 

Tabela 20:  Število prebivalcev v zdravstvenih regijah v Sloveniji v letu 2007   

2007 Zdravstvena regija 
 Št. preb. delež 
Celje 302.090 14,96 

Gorica 102.952 5,10 

Koper 142.322 7,05 

Kranj 200.585 9,93 

Ljubljana 617.205 30,56 

Maribor 320.863 15,89 

Murska Sobota 121.964 6,04 

Novo Mesto 137.831 6,83 

Ravne na Koroškem 73.594 3,64 

Prebivalci Slovenije 2.019.406 100 
Vir: Zdravstveni statistični letopis 2007 
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2.2. Stanje zdravja prebivalcev v Sloveniji 
 

2.2.1. Demografski podatki 
 
V Sloveniji je konec leta 2007 živelo 2.019.406 prebivalcev, kar je za 10.890 več od leta 2006.  
V zadnjih sedmih letih se je število prebivalcev povečalo za 1,46% oz. 29.134 prebivalcev. 
Povečevanje števila prebivalstva Slovenije je bilo večinoma posledica pozitivnih neto selitev 
tujega prebivalstva, saj je bil naravni prirast negativen. Najopaznejše spremembe so bile v 
obdobju zadnjih petih let  zabeležene v skupini tujcev s stalnim in začasnim prebivališčem.  
 
Tabela 21: Število prebivalcev v Sloveniji v letih 2000 – 2007 

 Leto Število 
prebivalcev 

2000 1.990.272 

2001 1.992.035 

2002 1.995.718 

2003 1.996.773 

2004 1.997.004 

2005 2.001.114 

2006 2.008.516 

2007 2.019.406 

Indeks 06/00 101,46 

razlika 06-00 29.134 

 
Slovenija je v zadnjih desetletjih zaradi upada rodnosti in podaljševanja življenjske dobe 
doživela bistvene spremembe v starostni sestavi prebivalstva. Delež mladih (starih od 0 do  
14 let) upada,  hitro pa se povečuje  delež starega prebivalstva (starega 65 let ali več). 
Prebivalstvo v starostni skupini 15-64 let ostaja stabilno. Prebivalstvo staro 60 let ali več v 
Sloveniji leta 2007 predstavlja že več kot petino prebivalstva (21,07%), do leta 2060 pa naj bi 
se njihov delež povzpel na 35 odstotkov. 
 

Tabela 22: Delež prebivalstva po starostnih skupinah v Sloveniji leta 1998 - 2007 

  1998 2002 2005 2006 2007 
0-14 16,61 15,17 14,24 14,01 13,92 
15-59 64,62 64,95 65,13 65,28 65,01 
60 ali več 18,77 19,87 20,64 20,71 21,07 
Vsi prebivalci 100 100 100 100 100 

Vir: Zdravstveni statistični letopis 

Povprečna starost prebivalca v Sloveniji v letu 2007 je znašala 41 let. Povprečna starost 
žensk je bila v povprečju za 3,3 leta višja (42,6 leta) od povprečne starosti moških (39,3 leta). 
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Glede na statistične evidence se je zadnjih 30 letih povprečna starost umrlega moškega 
dvignila za 6,3 leta, povprečna starost umrle ženske pa za 7,8 let. Pričakovano trajanje 
življenja se podaljšuje. V obdobju 2006-2007 se je v primerjavi z obdobjem 2005-2006 za 
moškega podaljšalo za 0,2 leti, za žensko pa za 0,4 leta; v zadnjih treh desetletjih pa se je za 
moškega podaljšalo za 8,2 leti, za žensko pa za 7,7 let. 

Tabela 23: Umrljivost zadnjih 10 let 

UMRLJIVOST 1977 1987 1997 2006 2007 
Povprečna starost umrlih      
moški 62,8 63,9 66,4 68,5 69,1 
ženske 70,4 72,9 75,6 78,1 78,2 
Pričakovano trajanje življenja      
moški 66,8 68,1 71 74,8 75 
ženske 74,5 76,1 78,6 81,9 82,3 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja 2007 

 

2.2.2. Celotna umrljivost in vzroki hospitalizacij 

 
Tabela 24: Umrljivost na 1000 prebivalcev po vzroku smrti v Savinjski regiji v primerjavi s 
Slovenijo leta 2006  

MKB poglavja 

Statistična 
regija 

Savinjska- 
delež 

Slovenija-
delež 

Umrljivost 
na 1000 

prebivalcev/   
savinjska 

Umrljivost 
na 1000 

prebivalcev   
SLO 

01-Infekcijske in parazitske bolezni  0,98 0,83 0,09 0,08 
02-Neoplazme  28,58 29,40 2,59 2,66 
04-Endokrine, prehranske in presnovne bolezni  1,49 2,29 0,14 0,21 
05-Duševne in vedenjske motnje  0,60 0,78 0,05 0,07 
06-Bolezni živčevja  1,28 1,23 0,12 0,11 
09-Bolezni obtočil  38,35 39,75 3,48 3,60 
10-Bolezni dihal  7,68 6,81 0,70 0,62 
11-Bolezni prebavil  6,95 5,72 0,63 0,52 
14-Bolezni sečil in spolovil  2,22 1,70 0,20 0,15 
18-Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje  1,71 1,92 0,15 0,17 
20-Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti  9,43 8,75 0,85 0,79 
Ostali 0,73 0,83 0,07 0,08 
Skupna vsota 100 100,00 9,06 9,05 

Najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji so bolezni obtočil, maligna obolenja ter zunanji vzroki, 
kamor štejemo posledice poškodb pri nezgodah, samomorih in ubojih. Iz preglednice je 
razvidno, da glede na delež umrlih po posameznih vzrokih savinjska regija  prekoračuje 
slovensko povprečje pri boleznih sečil in spolovil, infekcijskih in parazitskih bolezni, bolezni 
prebavil, dihal in poškodb.  
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Graf 8: Deleži hospitalizacij zaradi bolezni v Sloveniji v letu 2006 

Deleži (v %) hospitalizacij zaradi bolezni po poglavjih MKB-10, Slovenija 2006
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Vir podatkov: Zbirka bolnišničnih obravnav (epizod, agregiranih po diagnozah) zaradi bolezni

Graf 9: Stopnja hospitalizacije zaradi najpogostejših bolezni v letih 1997 – 2006 

 
Iz podatkov o stopnji hospitalizacije zaradi najpogostejših bolezni v Sloveniji v letih 1997-2006 
je razviden največji trend rasti na boleznih obtočil, konstantna rast je razvidna na neoplazmah. 
Bolezni dihal ostajajo v zadnjih letih konstanta. Manjši upad je razviden na boleznih prebavil, 
občuten upad hospitalizacij pa na boleznih sečil in spolovil. 

Stopnja hospitalizacije zaradi najpogostejših bolezni (na 1000 prebivalcev) po poglavjih MKB-10, 1997 - 2006
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2.3   Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti poslovanja (S.W.O.T.) 
     
   
SWOT analiza 

PREDNOSTI  SLABOSTI 
(priložnosti za izboljšave)  

- SB Celje je tretja največja 
bolnišnica v Sloveniji, je 
medregisjka bolnišnica 

- gravitacijsko področje presega 10 
% slovenske populacije; je večje od 
300.000 prebivalcev v več kot 
polovici strokovnih področij 

- velikost oddelkov ima zadostno 
kritično maso za obstanek in razvoj 

- SB Celje ima dolgoletno tradicijo v 
bolnišničnem zdravljenju 

- prepoznavnost strok v slovenskem 
prostoru 

- subspecialnost in razvejanost  strok

- stabilen finančni položaj 

- nivo tehnološke opremljenosti 
presega okvir regijske bolnišnice 
(gama kamera, MR, koronarograf) 

- SB Celje ima lastni certificirani 
transfuzijski center 

- nekatere dejavnosti so znane po 
znanstveno-raziskovalni 
usmerjenosti in pedagoškem delu v 
širšem prostoru 

- nekatere stroke praktično že 
dosegajo klinični nivo  

- vključevanje v mednarodno 
certificiranje (TEMOS, trauma 
register) 

- učna bolnišnica 
- določene medicinske in 

nemedicinske dejavnosti že 
zavzemajo  tržne deleže na 
prostem trgu in imajo ustrezne 
reference 

 

  -    kadrovsko deficitarna področja 

- nemotiviranost za delo in 
naravnanost k splošnemu  
nezadovoljstvu  

- motnje v timskem delu,  
mednivojski in 
medoddelčni/medsektorski 
komunikaciji in informiranosti 

- nezadostno medoddelčno 
sodelovanje 

- prostorska razdrobljenost 
bolnišnice in s tem povezani večji 
stroški (transportne poti, 
vzdrževanje, kadri) 

- lokacijska omejenost bolnišnice in 
nevarnost poplav 

- neustrezno motivacijsko naravnan 
sistem nagrajevanja 

- nepopolno izdelan sistem 
pristojnosti in odgovornosti, kar 
predstavlja slabost oz. možnost za 
nepotrebne stroške 

- motnje v organiziranosti procesov 
dela 

- nekatera strokovno-medicinska 
poročja so tehnološko podhranjena 
glede na druge regijske bolnišnice 

- odsotnost standardiziranih 
postopkov zdravljenja 

- neustrezni standardi bivanja v 
starem delu bolnišnice 
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PRILOŽNOSTI (možnosti)  NEVARNOSTI  
- utrditev položaja kot osrednje 

ustanove, ki pokriva akutno 
patologijo 

- nadomestna novogradnja in 
zagotavljanje kakovostnejših 
prostorskih kapacitet za paciente in 
zaposlene 

- regionalni urgentni center 
- vzpostavitev osrednjih centrov za 

določene dejavnosti (bariatrična 
krg., robotska kirurgija) 

- povezovanje strok in procesna 
organiziranost 

- pridobitev statusa kliničnosti 
- rast prihodkov iz programa OZZ 
- trženje storitev pri novih 

zdravstvenih zavarovalnicah in 
prostem trgu 

- vključevanje v mednarodno 
certificiranje in iskanje trgov izven 
meja Slovenije 

- aktivna kadrovska politika 
- iskanje nepotrebnih stroškov 
- izboljšanje informacijske 

infrastrukture in hitrejši pretok 
informacij 

- sodelovanje z ožjim in širšim 
regijskim okoljem 

- okrepitev znanstveno-raziskovalne 
dejavnosti 

- kakovostno vodenju stikov z 
zainteresinanimi javnostmi  

- povezovanje z Medicinskimi 
fakultetami in UKC Ljubljan in UKC 
Maribor 

- povezovanje z visokimi šolami za 
zdravstveno nego omogoča 
vključenost zaposlenih v 
izobraževalni proces in druge 
oblike sodelovanja 

- zagotavljanje strokovnega razvoja 
in s tem povezano večje 
zadovoljstvo zaposlenih 

- izgrajevanje pozitivne 
organizacijske kulture 

 

- svetovna gospodarska kriza in 
upad sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanje 

- nepredvidljivo in nepregledno 
financiranje, ki lahko vodi v 
poslabšanje finančnega položaja

- togost zdravstvenega sistema in 
zdravstvene politike pri 
uveljavljanju sprememb 

- nevarnost preobremenjenosti 
ključnih nosilcev procesov 

- povečevanje cene zdravniškega 
dela na prostem trgu 

- zagotavljanje zadostnih in 
pravočasnih finančnih virov s 
strani države za nadomestno 
novogradnjo 

- hiter razvoj tehnologij in metod, 
katermu ne sledijo finančna 
sredstva 

- trendno naraščanje 
odškodninskih zahtevkov 
predstavja obremenitev za 
zaposlene, stroške in negativno 
vpliva na ugled bolnišnice. 

- počasno prilagajanje vedno večji 
konkurenci na področju 
zdravstva  

- neregulirana privatizacija lahko 
pomeni odhod nosilcev 
zdravstvene dejavnosti skupaj s 
kakovostnim kadrom in 
programom SB Celje. 

- nemotiviranost zaposlenih za 
spremembe in sodelovanje pri 
projektih širšega pomena 

- nevarnost pretirane usmerjenosti 
v razdrobljeno organiziranost 
bolnišnice, kar povzroča 
povečane stroške 
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3. POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE 
 
 
Slogan SB Celje: PREDANI ŽIVLJENJU 
 

3.1. Poslanstvo 

 
• Splošna bolnišnica Celje izvaja celovito bolnišnično in ambulantno specialistično 

zdravstveno oskrbo. 

• Krepi in razvija celovito dejavnost oskrbe s krvjo in krvnimi pripravki.  

• Sooblikuje zdravstveno politiko. 

• Zagotavlja pogoje za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih. 

• Delujemo na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Smo učna 
baza za vse nivoje izobraževanja zdravstvene dejavnosti. 

• Izvajamo in krepimo znanstveno in raziskovalno dejavnost. 

 

3.2. Vizija 
 
Splošna bolnišnica Celje je osrednja slovenska splošna bolnišnica, ki na sekundarni in deloma 
terciarni ravni izvaja dejavnost celovite zdravstvene oskrbe. Je tudi učna bolnišnica za vse 
medicinske kadre, teži k doseganju kriterijev kliničnosti, na svojem področju razvija 
raziskovalno dejavnost ter v svoje delo uvaja sodobne dosežke strok. Naša temeljna vizija je 
nenehno izboljševanje procesov in zavezanost kakovosti tako v domačem kot mednarodnem 
okolju. 
 
 

3.3. Vrednote 

Vrednote SB Celje so:  

1. zaupanje, 

2. spoštovanje 

3. predanost pacientu 

3. odgovornost 

4. sodelovanje in odprtost 

5. kakovost, znanje in kreativnost 
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4.  STRATEŠKI CILJI  
 
4.1. Opredelitev strateških ciljev  
 

Strateški cilji SB Celje so: 

S1. Zadovoljstvo uporabnikov 
S2. Strokovni razvoj 
S3. Uravnoteženo poslovanje 
S4. Celovita kakovost in procesna organiziranost 
S5. Informatizacija 
S6. Razvoj kadrovskih potencialov 
S7. Prostorski razvoj in opremljenost 

 
Opredeljeni strateški cilji so med seboj povezani, njihove povezave predstavljajo vzročno-
posledična razmerja. Za izpolnjevanje poslanstva in vizije bolnišnice je potrebno vzporedno 
uresničevanje vseh strateških ciljev.  
 
V skladu z metodologijo strateškega načrtovanja pokrivajo strateški cilji naslednje vidike 
upravljanja in vodenja SB Celje: 

• vidik strank  oz. uporabnikov 
• finančni vidik 
• vidik notranjih procesov 
• vidik učenja in rasti.  

 
Umestitev strateških ciljev SB Celje v model strateškega načrtovanja je razviden iz spodnjega 
diagrama. 
 
 
 
 
 
 STRANKE oz. UPORABNIKI 

 
Zadovoljstvo uporabnikov 

 

STRATEGIJA 
2008-2017 

FINANČNI VIDIK 
 
 

Uravnoteženo poslovanje 
Prostorski razvoj in opremljenost 

NOTRANJI PROCESI 
 

Celovita kakovost 
Informatizacija 

UČENJE IN RAST 
 

Strokovni razvoj 
Razvoj kadrovskih potencialov 

P O S L A N S T V O 
V I Z I J A 
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4.2  Opredelitev ciljev v okviru strateških ciljev  
 
V okviru strateških ciljev v nadaljevanju definiramo posamezne cilje. Uresničevanje ciljev 
zagotavlja izvajanje rednih aktivnosti, razvojnih nalog in razvojnih projektov.   

 

4.2.1.Zadovoljstvo uporabnikov (S1) 
 
Bolnišnica se v procesu svojega delovanja srečuje s številnimi fizičnimi in pravnimi 
osebami, ki jih lahko opredelimo kot uporabnike njenih storitev. Najpomembnejši in izvorni 
uporabnik njenih storitev in stranka bolnišnice je seveda pacient, vendar se mu zaradi 
sistemskih in poslovnih razlogov v procesu pridružijo še številni drugi poslovni partnerji oz. 
stranke.  

 
Pacient predstavlja središče procesa zdravljenja. Je neposredni uporabnik storitev zaradi 
katerih je bolnišnica ustanovljena in predstavlja glavno stranko bolnišnice. Ob njih 
postanejo posredni uporabniki storitev bolnišnice tudi njihovi svojci ali spremljevalci. 
Pacient pričakuje od bolnišnice kakovostno in celostno zdravstveno oskrbo, pri čemer 
bodo upoštevane in uresničene vse njegove pravice, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje. Iz 
zakona o pacientovih pravicah izhajajo naslednja krovna načela, po katerih se morajo 
ravnati zdravstveni delavci: 

- spoštovanje vsakogar kot človeka in spoštovanje njegovih moralnih, kulturnih, 
verskih, filozofskih in drugih osebnih prepričanj; 

- spoštovanje telesne in duševne celovitosti ter varnosti; 
- varstvo največje zdravstvene koristi za pacienta, zlasti otroka; 
- spoštovanje zasebnosti; 
- spoštovanje samostojnosti pri odločanju o zdravljenju; 
- spoštovanje osebnosti in dostojanstva tako, da nihče ni socialno zaznamovan 

zaradi svojega zdravstvenega stanja in vzrokov, posledic ter okoliščin tega stanja 
ali zdravstvene oskrbe, ki jo je bil zaradi tega deležen. 

 
     Bolnišnica mora v skladu s tem zakonom uresničevati naslednje pacientove pravice: 

- pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev, 
- pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi, 
- pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, 
- pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe 
- pravica do spoštovanja pacientovega časa, 
- pravica do obveščenosti in sodelovanja, 
- pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju, 
- pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje, 
- pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja, 
- pravica do drugega mnenja, 
- pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 
- pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov, 
- pravica do obravnave kršitve pacientovih pravic. 
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Pacienti kot stranka bolnišnice v večini primerov niso neposredni kupci storitev, saj je v državi 
vpeljan sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja ZZZS. Ker je ZZZS 
neposredni kupec storitev, predstavlja glavnega pogodbenega poslovnega partnerja 
bolnišnice in osnovni vir prihodka bolnišnice. S širitvijo ponudbe dopolnilnih in nadstandardnih 
zdravstvenih zavarovanj pa se kot poslovni partnerji pojavljajo tudi različne komercialne 
zavarovalnice. Njihovi programi prinašajo dodatne in nove možnosti za trženje zdravstvenih 
storitev.   
 
Bolnišnica izvaja storitve na sekundarni ravni zdravstvenega varstva, kar pomeni, da 
obravnava zahtevnejša bolezenska stanja, ki jih ni mogoče obravnavati ali smotrno 
organizirati na primarni ravni. Večina pacientov je tako na zdravljenje v bolnišnico napotena s 
primarne ravni. Meja razdelitve dela med primarno in sekundarno ravnjo zdravstvenega 
varstva pa kljub opredeljenim načelom ni vedno jasna, zato prihaja do nepotrebnih napotitev 
in prevaljevanja nekaterih stroškov obravnave pacienta s primarne na sekundarno raven. Na 
tem področju zato načrtujemo poglobljeno komunikacijo z izvajalci zdravstvenih storitev na 
primarni ravni s katero bi podrobneje in jasneje dogovorili naše sodelovanje. SB Celje  v 
okviru izvajanja svoje dejavnosti sodeluje z vsemi zdravstvenimi izvajalci; poleg primarne 
ravni še z drugimi izvajalci sekundarne ravni, z izvajalci terciarne ravni ter z inštitucijami, ki se 
ukvarjajo z javnim zdravjem. Za bolnišnico pomemben poslovni partner so tudi učne in 
raziskovalne ustanove.     
 
Bolnišnica s svojimi storitvam vseskozi poskuša slediti demografskim in družbenim 
spremembam prebivalstva v regiji. Staranje prebivalstva in povečanje kroničnih obolenj na eni 
strani in manjšanje osnovnih družinskih celic, ki zagotavljajo socialno varnost posameznikov 
na drugi, narekujeta uvedbo in razvoj negovalnega oddelka. Njegov osnovni namen bo 
sistematična in celovita obravnava bolnišničnih pacientov, ki so zaključili akutno obravnavo, 
cilj pa čimboljša rehabilitacija teh pacientov in usposobitev za ponovno samostojno življenje.  
 
Bolnišnica je umeščena v širše in ožje okolje, vedno bolj pa je tudi pod drobnogledom 
javnosti, kar ima lahko velik vpliv na negativno oz. pozitivno podobo bolnišnice. Slednje 
močno vpliva na zaupanje strank do bolnišnice, ki posledično prispeva k prilivu ali odlivu 
pacientov in s tem na možnosti rasti in razvoja. Z usmerjenim, načrtovanim in premišljenim 
komuniciranjem z zunanjimi javnostmi bolnišnica proaktivno izgrajuje pozitivno javno podobo 
in bo s tem nadaljevala tudi naprej. Vendar pa prevlada senzacionalističnega novinarstva, 
močnega javnega nadzora porabnikov proračunskih sredstev ter velike omejitve oz. zahteve 
po varovanju osebnih podatkov pred bolnišnico postavljajo velike komunikacijske izzive. Nanje 
se bomo poskusili pripraviti z usmerjenim izobraževanjem najpogostejših bolnišničnih 
komunikatorjev iz veščin javnega nastopa in kriznega komuniciranja.  
 
Cilji 

 
S1.C1.  Zadovoljstvo pacientov in svojcev s storitvami bolnišnice 

S1.C2. Sodelovanje in razmejitev dela med različnimi ravnmi in oblikami zdravstvenega 

varstva  

S1.C3.  Izpolnjevanje pogodbenih določil do ZZZS 

S1.C4. Vzpostavljen profesionalizem na področju odnosov z zunanjimi javnostmi in 

nadgradnja pozitivne javne podobe 

S1.C5. Povezovanje z medicinskimi fakultetami in fakultetami za zdravstvene vede 
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4.2.2. Strokovni razvoj (S2) 
 
Strokovno delo v bolnišnici temelji na strokovnih smernicah posameznih strok in 
subspecialnosti. Tako je zagotovljeno strokovnost vseh strok, ki so zastopane v naši 
bolnišnici. Prizadevamo si ustvariti tehnološke, kadrovske, izobraževalne, prostorske in 
organizacijske pogoje za strokovno delo. Predstojniki oddelkov kot odgovorne osebe za razvoj 
posameznih strok, so izdelali načrte strokovnega razvoja posameznih strok. Načrti odražajo 
strokovni razvoj, primeren za našo bolnišnico, kar pomeni, da načrtujemo nekatere širitve in 
nove metode zdravljenja, za katere smo prepričani, da jih lahko kakovostno opravljamo. Na 
področjih, ki pomenijo ožji terciar, pa kot do sedaj načrtujemo dobro sodelovanje z obema 
kliničnima centroma. 
 
Na ravni operativnih strok težimo k izvajanju malo invazivnih posegov na vseh operativnih 
področjih, kar vključuje tudi robotsko asistirano kirurgijo. Razvoj usmerjamo tudi na področje 
žilne, vključno s kirurgijo ekstrakranialnih žil. Po dogovoru nameravamo ohraniti operativno 
zdravljenje kolorektalnega karcinoma, prostate, karcinoma dojke in določenega področja 
ginekologije. Uvajamo vse več posegov kot dnevni hospital.   
 
Na področju neoperativnih strok načrtujemo razvoj v smeri endoskopskega zdarvljenja, 
elektroterapije srca, internistične onkologije, centra za zdravljenje možganske kapi, 
posodabljanja laboratorijske diagnostike, razvoj transfuzijskega centra. Na področju 
diagnostike bomo sledili razvoju, kot ga priporoča stroka.  
 
Na ravni bolnišnice načrtujemo in že izvajamo naslednje projekte: urgenca, procesna 
obravnava angiološkega bolnika, nadzor hospitalnih infektov, racionalna uporaba antibiotikov, 
otroško bolnišnica, center za zdravljenje sinkop.  
 
Na področju doseganja statusa kliničnosti je cilj SB Celje pridobitev tega statusa na dveh do 
največ treh oddelkih, ki izpolnjujejo pogoje; tako glede raziskovalne, pedagoške in kakovostne 
klinične dejavnosti. 
 
V bolnišnici izvajamo učno in raziskovalno dejavnost. Izobražujemo negovalni kader, študente 
in specializante. Vključeni smo v več raziskovalnih projektov. Posebno pozornost posvečamo 
izobraževanju lastnega kadra, trenutno predvsem na področju urgence. Nadaljevali in razširili 
bomo notranjo certifikacijo. Izvajamo nekatere delavnice in seminarje, tudi za zunanje 
udeležence in si prizadevamo pridobiti tudi tuje predavatelje. Temelj dobrega strokovnega 
dela pa je ustrezno število kadra, čemer posvečamo nenhno pozornost. 
 
V vsakdanje delo vključujemo kriterije celostnega kakovostnega izboljševanja z izdelavo 
protokolov, kliničnih poti in nadzora pri izvajanju teh smernic. Vključujemo tudi zunanje 
sodelavce iz naše države in iz tujine.  
 
Zdravstvena dejavnost je področje z visokim tveganjem zaradi neželenih dogodkov, ki ne 
nastanejo zaradi same bolezni, ampak kot posledica procesa zdravljenja, kar lahko pripelje do 
smrti, hudih okvar, zapletov in bolnikovega trpljenja. Luksemburška deklaracija o varnosti 
bolnika pravi, da je dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe osnovna človekova pravica, ki 
jo priznavajo in spoštujejo Evropska unija, vse njene institucije in državljani Evrope. Zato mora 
biti zdravstvena dejavnost načrtovana tako, da preprečuje napake in neželene dogodke ter 
tako zagotavlja odpravo hudih napak in poveča delovanje skladno z varnostnimi postopki. 
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Cilji: 
 
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 

 

4.2.3. Uravnoteženo poslovanje (S3) 
 

Bolnišnica je poslovno leto 2007 zaključila z uravnoteženimi prihodki in odhodki,  prav tako je 
uspešno zagotavljala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost. To predstavlja dobro  
izhodišče za nadaljnje poslovanje bolnišnice.   
 
Osnovni vir prihodka bolnišnice so prihodki ZZZS (95 %). Drugi vir prihodka predstavlja 
trženje medicinskih in nemedicinskih storitev. V letu 2007 predstavljajo prihodki izven ZZZS 
3,6 %. Na področju medicinskih storitev je glavno področje trženje laboratorijskih storitev, 
storitev patologije in transfuziologije. Glavnino trženja nemedicinskih storitev predstavlja 
trženje prehrane in gostinskih storitev ter pranje tekstila. Na področju trženja medicinskih 
storitev se danes odpirajo nove možnosti širjenja trga zavarovalnih produktov na področju 
zdravstva z nastajanjem novih zavarovalnic ter večjih zahtev prebivalstva zaradi osveščenosti 
in načeloma večje skrbi za zdravje. Viri prihodka so tudi donacijska sredstva za tekoče 
poslovanje, ki predstavljajo zelo majhen delež v strukturi prihodkov. V zadnjem obdobju je 
bolnišnica pričela kandidirati tudi za projekte, ki so financirani iz evropskih skladov. Tudi ta 
sredstva trenutno predstavljajo zelo majhen delež v strukturi prihodkov.   
 
Za zagotavljanje uravnoteženega poslovanja je potrebno obvladovati stroške. To predstavlja 
tako vsakodnevni operativni kakor tudi strateški vidik upravljanja bolnišnice. Največji delež 
stroškov predstavljajo stroški dela in stroški materiala. Osnovni materialni strošek bolnišnice 
predstavlja strošek zdravstvenega materiala. Za obvladovanje tega segmenta stroška ima 
bolnišnica že vrsto let vzpostavljene postopke standardizacije materialov.  Pomemben strošek 
predstavljajo tudi stroški energentov in laboratorijskih storitev zunanjih izvajalcev. 
 
Za nemoteno delovanje bolnišnice je potrebno zagotavljati  infrastrukturo, katere vzdrževanje 
s  tehnološkim razvojem postaja vedno dražje. Za zagotavljanje delovanja zdravstvene 
dejavnosti je potrebno vlaganje v sodobnejše aparature, za zagotavljanje razvoja pa uvajanje 
novih aparatur, ki so na področju medicine izredno draga. Pred bolnišnico pa je velik izziv 
dokončna izgraditev standardnih pogojev bivanja pacientov, ki si ga je SB Celje konec leta 
začrtala z načrtovano obsežno novogradnjo.    
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Pri zagotavljanju finančnih virov se bo morala bolnišnica odzivati na vplive zunanjega okolja. 
Bolnišnica bo morala aktivno spremljati dogajanja na vseh institucionalnih področjih in se 
aktivno odzivati na spremembe ter jih prepoznati oz. spremeniti v  poslovne priložnosti.  
 
 
Cilji 
 

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 

 
 

4.2.4. Celovita kakovost in procesna organiziranost (S4) 
 
Izboljševanje celovite kakovosti zdravstvene oskrbe ni samo ena izmed strateških usmeritev 
slovenske družbe, ampak to v največji meri pričakuje uporabnik zdravstvenih storitev - 
pacient.  
Zato moramo zagotavljati kakovost in varnost za paciente ne le skozi kakovost medicinske 
stroke, temveč  vseh  dejavnosti v bolnišnici – tako medicinskih, kot nemedicinskih dejavnosti. 
 
Notranji procesi v bolnišnici so  usmerjeni v tri osnovne naloge: zdravljenje pacientov, 
spremljanje in merjenje lastnega dela in odgovornost za rezultate dela. Njihova učinkovitost in 
uspešnost je boljša v urejenem sistemu, ki zagotavlja višjo kakovost in varnost.  
 
To  bomo zagotovili tako, da vse dejavnosti, ki vplivajo na kakovost storitve planiramo, 
izvajamo, nadzorujemo in dokumentiramo sistemsko.  Pogoj za to pa je, da prepoznamo in 
analiziramo ključne temeljne in podporne procese, ki vodijo k izpolnjevanju cilja 
»osredotočenosti na odjemalca« ter določimo zaporedje in medsebojne vplive teh soodvisnih 
procesov. Da bodo procesi lahko delovali, moramo zagotoviti vire in informacije, ter 
mehanizme nadzora in merjenja uspešnosti in učinkovitosti.  
  
Sistemi za merjenje uspešnosti poslovanja so osredotočeni na izboljševanje obstoječih 
procesov. Sistematično merjenje je torej tista sestavina procesa izboljševanja kakovosti, ki 
pomaga izvajalcem pri razumevanju najpomembnejših vidikov njihovega dela (smisel, pomen, 
vrednost, ponos,..) in omogoča dokazovanje kakovosti tega dela. S strokovno pridobljenimi 
podatki (stvarnimi dokazi) neizpodbitno dokazujemo kakovost lastne dejavnosti notranjemu in 
zunanjemu okolju.   
 
Usmerjenost k pacientu zahteva procesno obravnavo pacienta, kar pomeni obravnavo z več 
strok hkrati, kar zahteva posebno dobro organizacijo dela in koordinacijo. Gre za hkratno 
celovito  obravnavo pacienta s strani več različnih medicinskih strok. 
 
Pred bolnišnico so v naslednjem obdobju veliki poslovni izzivi, ki jih pred njo postavlja ožje in 
širše zunanje okolje. Hkrati pa je zunanje okolje vedno bolj spremenljivo in negotovo. Zato je 



Strateški  razvojni program SB Celje 2008 - 2017 
 

                                                                               43                                                                 Marec 2009
 

nujno prepoznavanje tveganj v vseh poslovnih procesih. V SB Celje je strategija poslovnih 
tveganj zasnovana na principu sistema za celovito obvladovanje poslovnih tveganj, kar 
pomeni, da je strategija obvladovanje poslovnih tveganj vpeta v vse procese v bolnišnici.   
 
 
Cilji 
 
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 

 

4.2.5. Informatizacija (S5) 
 
Informacijska tehnologija v zdravstvu prinaša številne prednosti in postaja vedno 
pomembnejši dejavnik kvalitetne in učinkovite obravnave pacientov. Razvoj računalniške 
tehnologije ter vedno večja prepletenost diagnostičnih naprav z računalniškimi sistemi 
ustvarjata vedno večjo odvisnost diagnostičnih postopkov in procesov zdravljenja v bolnišnici 
od informacijskega sistema. Medicinskemu osebju je na voljo vedno večja količina podatkov o 
zdravstvenem stanju pacientov v digitalni obliki, te pa je možno učinkovito obdelati, hraniti, 
pretvoriti v informacije in distribuirati le v okviru integriranega informacijskega sistema. 
Pravilnost, razpoložljivost in integriteta teh informacij neposredno vpliva na izbiro pravilne in 
pravočasne terapije v procesu zdravljenja, zato predstavlja informatizacija enega 
najpomembnejših strateških vidikov poslovanja bolnišnice. 
 
Informatizacija ima izjemno pomembno vlogo tudi v procesih izboljševanja učinkovitosti 
poslovanja, pri čemer bo zaradi gospodarske krize tudi v zdravstvu nujno še bolj znižati 
stroške poslovanja s poudarkom na optimalni porabi finančnih sredstev ter odvijanju delovnih 
procesov brez napak, to pa bo zahtevalo še več upravljanja s tveganji, še več različnega 
poročanja ter vedno večjo transparentnost poslovanja. Te cilje bo v celoti možno doseči le z 
uporabo sodobne informacijske tehnologije.  
 
Strateški cilj bolnišnice na področju informatizacije je zagotavljanje razpoložljive, celovite, 
varne in uporabnikom prijazne informacijske in tehnološke podpore delovnim procesom na 
čim bolj ekonomičen in zanesljiv način. 
 
V okviru strateškega cilja informatizacije bo posebej pomembna digitalizacija slikovne 
diagnostike ki bo omogočila hitro in učinkovito prenašanje slik po računalniškem omrežju 
znotraj in izven bolnišnice ter s tem večjo učinkovitost zaposlenih zaradi boljšega izkoristka 
delovnega časa, kakor tudi prihranke zaradi opustitve klasičnih rentgenskih filmov ter 
zmanjšanja stroškov arhiviranja fizičnih slik. V povezavi s PACS bo uveden tudi radiološki 
informacijski sistem za naročanje na radiološke preglede in učinkovitejšo organizacijo 
pregledov po napravah ter z možnostjo diktiranja izvidov s samodejno prepoznavo govora.  
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K boljši obravnavi pacientov in učinkovitejšemu delu zaposlenih bo pomembno pripomogla 
uvedba telemedicine, ki bo s s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije omogočila 
nudenje zdravstvenih storitev na daljavo. S storitvami, kot so teleradiologija, telekonzultacije, 
telekirurgija in monitoring na daljavo bo možno povečati produktivnost, izboljšati uporabo virov 
ter skrajšati čakalne sezname. Predpogoj za to bo zagotovljen varen elektronski prenos 
zdravstvenih podatkov in informacij z besedilom, zvokom, slikami in drugimi oblikami 
informacij, potrebnimi za diagnozo, zdravljenje in monitoring pacientov.  
 
Sledila bo uvedba elektronskega dokumentnega sistema, s katero bo dosežena visoka 
stopnja učinkovitosti in produktivnosti zaradi večje hitrosti distribucije in pridobivanja 
dokumentov, večje preglednosti poslovanja in boljše porazdelitve dela. V povezavi s tem bo 
vzpostavljen tudi elektronski arhiv medicinske in poslovne dokumentacije, ki bo povečal 
varnost pred izgubo dokumentov in informacij ter znižal stroške arhiviranja in upravljanja z 
arhivskim gradivom. Za izboljšanje notranjega komuniciranja med zaposlenimi ter za 
povečanje učinkovitosti informacijskega sistema bo uveden intranet, s katerim bo zaposlenim 
dostop do elektronskih dokumentov in podatkov omogočen preko enotnega vstopnega 
portala. 
 
Za boljšo informacijsko podporo procesu zdravljenja bo uveden sistem računalnikov ob 
posteljah, ki bo medicinskemu osebju omogočil dostop do podatkov o pacientu na enem 
mestu ob njegovi postelji, kakor tudi vnos terapevtskih podatkov v informacijski sistem na 
samem mestu nastanka. V povezavi s tem bo zgrajeno brezžično računalniško omrežje, ki bo 
v bolnišnici omogočilo uporabo mobilnega računalništva. 
 
K učinkovitejši obravnavi pacientov bo pripomogla tudi uvedba digitalne oblike zvočnih 
zapisov v procesu diktiranja izvidov z opustitvijo klasičnih diktafonov ter hranjenjem vseh 
zvočnih posnetkov v centralni bazi bolnišničnega informacijskega sistema. Skupaj z uvedbo  
centralne prepisovalnice za zdravstveno administracijo se bo s tem hkrati povečala tudi 
zasebnost pacienotv pri njihovi ambulantni obravnavi.  
 
Razširitvi uporabe informacijskega sistema na številna nova področja ter zahtevam zunanjega 
okolja po po uvajanju novih informacijskih rešitev, kot je npr. skorajšnja uvedba on-line kartice 
zdravstvenega zavarovanja ali načrtovana vzpostavitev zdravstvenega računalniškega 
omrežja zNET, ki bo odprla pot uvedbi telemedicine na nacionalnem nivoju, mora dovolj hitro 
slediti tudi razvoj bolnišnične informacijske in komunikacijske infrastrukture. V ta namen bo 
zaradi povečanja njegove prepustnosti in fleksibilnosti izvedena posodobitev celotnega 
lokalnega računalniškega omrežja bolnišnice. 
 
Za dosego naštetih ciljev bo ključnega pomena razpolaganje z visoko razpoložljivim in varnim 
informacijskim sistemom. Visoka razpoložljivost bo primarno zagotovljena z izgradnjo 
sekundarnega sistemskega prostora ter s podvojitvijo vseh kritičnih komponent računalniške 
strojne opreme, predvsem strežnikov, diskovnih sistemov ter glavnih komunikacijskih vozlišč 
in optičnih vodov. Najvišja možna raven varnosti informacijskega sistema pa bo dosežena z 
vzpostavitvijo procesa stalnega in sistematičnega identificiranja, analiziranja ter zmanjševanja 
in odpravljanja tveganj, ki bi lahko ogrozila njegovo varnost in s tem razpoložljivost, zaupnost 
in integriteto podatkov. Ker varnost informacijskega sistema poleg zunanjih ogrožajo tudi 
številne notranje nevarnosti in tveganja, bo posebna pozornost namenjena stalnemu 
izobraževanju zaposlenih za varno delo z informacijskim sistemom ter njihovemu ozaveščanju 
o potencialnih nevarnostih. 
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Vse aktivnosti na področju informatizacije bomo prilagajali Strategiji eZdravje2010, da bomo 
pravočasno pripravljeni na vzpostavitev osnovne informacijske infrastrukture in definiranje 
osnovnega nabora podatkov za vzpostavitev in vodenje elektronskega zapisa medicinskih 
podatkov pacientov na nacionalnem nivoju ter na integracijo bolnišničnega informacijskega 
sistema v celovit informacijski sistem na nacionalnem nivoju, ki bo preko enotnega 
zdravstvenega informacijskega portala vsem subjektom zdravstvenega sistema omogočil 
varno in zanesljivo izmenjavo podatkov. S tem bo dosežena povezljivost s primerljivimi sistemi 
v EU, e-poslovanje pa se bo uveljavilo kot običajen način dela. 
 
Cilji 
 

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

bolnišnici 

S5.C2. Spremljanje razvoja informacijskih sistemov in uvajanje novosti v prakso 

(PACS, telemedicina, računalnik ob postelji, elektronsko arhiviranje, zvočni 

zapis) 

S5.C3.   Uključevanje v projekt e-zdravje 

 

4.2.6. Razvoj kadrovskih potencialov (S6) 
 

Brez kvalitetnega in usposobljenega kadra ni razvoja in rasti organizacije. Zato je potrebno 
zagotoviti učinkovit sistem upravljanja s kadri. Pri tem je potrebno prepoznati kadre, ki so 
nosilci razvoja in rasti. Te je, v okviru strateškega upravljanja z organizacijsko kulturo, 
potrebno ustrezno motivirati in jim zagotavljati pogoje za strokovni razvoj in poklicno rast in s 
tem razvoj dejavnosti ter prenos znanja na ostale zaposlene. Po eni strani razvoj dejavnosti in 
sledenje najnovejši tehnologiji pomeni motivacijski element in instrument za pridobivanje 
kadrov v našo bolnišnico na področjih, na katerih se danes pojavlja in se tudi v obdobju 
naslednjih desetih let pričakuje kadrovski deficit na ravni države kot celote, obenem pa je 
potrebno zagotoviti takšno delovno okolje in medsebojne odnose med zaposlenimi, ki bodo 
pripadnost in željo delati v SBC krepili, ne pa ogrožali. Na razvoj kadrov in učinkovitost 
zaposlenih vpliva ugodna organizacijska klima, upravljana v okviru strateško določene 
organizacijske kulture ter še posebej jasno izoblikovan izgrajen sistem vrednot, načina 
vodenja, upravljanja medsebojnih odnosov in določitve ciljev uspešnost. V današnjem okolju 
hitrega tehnološkega razvoja, dostopa do znanj in hitrega zastaranja znanja je potrebno 
vzpodbujati in zagotavljati konstantno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih tako na 
področju strokovnih znanj področja na katerih delujejo, posebna skrb pa mora bit namenjena 
tistim zaposlenim, ki opravljajo tudi vodstvene naloge – slednje je potrebno opremiti z vsemi 
potrebnimi kompetencami za uspešno upravljanje bolnišnice in zaposlenih v njej.  
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Cilji 
 
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 

 

4.2.7. Prostorski razvoj in opremljenost (S7) 
 
V letu 2008 je Splošna bolnišnica Celje zaključila z investicijskim ciklusom dokončanja 
obstoječega novejšega dela bolnišnie. S tem je zagotovljena izraba vseh razpoložljivih 
prostorskih zmogljivosti tega dela bolnišnice.  
 
SBC je dolžna zagotoviti uresničevanje tehničnih smernic urejanja bolnišnic in zdravstvenih 
objektov za vse dejavnosti bolnišnice, katere želi dolgoročno gledano še izvajati. Potrebna je 
zagotovitev ciljnih standardov v starejših objektih SBC, katerih izgradnja sega že v daljno 
preteklost (tako imenovani Gizelin trakt je star že več kot 120 let). Izsledki in poročila 
verifikacijskih komisij so jasna – prostori v starejšem delu objektov SBC ne ustrezajo 
zahtevanim ureditvam (sanitarije, prezračevanje, prezračevanje, primernost prostorov za 
izvajanje dejavnosti, delovni pogoji, prehodi med oddelki, … ). Stari del bolnišnice je v vse 
manjši meri primeren za izvajanje medicinskih in spremljajočih  dejavnosti, stroški vzdrževanja  
in prilagajanja zahtevanim ureditvam pa so vse višji. Iz tega razloga je bilo nujno potrebno 
najti rešitev prostorske problematike pomembnega dela dejavnosti, ki jo izvaja SBC. 
 
V letih 2003 - 2007 so bila razmišljanja usmerjena k posodobitvi starejšega dela bolnišnice. V 
ta namen je bil izdelan Prostorski preizkus izvedbe različnih možnih variant. Prostorski 
preizkus z adaptacijami starega dela bolnišnice ni dal dokončnega odgovora za njeno 
dolgoročno prostorsko ureditev. V tem obdobju je bila izdelana tudi strokovna študijo » 
Strokovno mnenje o potresni odpornosti starih stavb Splošne bolnišnice Celje« (to študijo je v 
juniju 2007 izdelal Zavod za gradbeništvo - ZAG iz Ljubljane).  
 
Opisano stanje je postavilo pred SBC zahtevo po nujnosti iskanja najprimernejših, 
dolgoročnejše usmerjenih rešitev prostorske problematike dejavnosti SBC, ki se izvajajo v 
starem delu bolnišničnih stavb.  
 
Splošni cilji razreševanja obstoječe prostorske problematike so naslednji: 
• zagotoviti  enoten standard bivanja in medicinske obravnave za vse paciente,  
• zagotoviti zadostno število  operacijskih dvoran za vse potrebe v okviru skupnega 

operacijskega centra (ob povečanju števila operacijskih dvoran bo dana možnost za 
opravljanje dodatnih in kvalitetnejših medicinskih programov, ki so plačljivi s strani 
Zdravstvene zavarovalnice), 

• združiti dejavnosti splošne in nujne medicinske pomoči v okviru lokacijsko zaokroženega 
centra urgentne medicine,  
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• zagotoviti pogoje za koncentracijo in medsebojno povezavo bolniških oddelkov ter s tem 

olajšati delo osebja ter doseči večjo organizacijska učinkovitost (zmanjšati poti za okoli 30 
%),  

• zagotoviti pogoje za čim večjo možno ločitvijo urgentnih od rednih primerov (to bo 
omogočeno z ureditvijo urgentnega centra), kar bo vplivalo na izboljšanje organizacijske 
učinkovitosti redne obravnave primerov (vpliv na  zmanjšanje števila primerov  
podaljševanja hospitalizacije zaradi čakanja), 

• izrabiti prostorske in druge možnosti za opravljanje tržnih programov (nemedicinski 
programi, samoplačniški medicinski programi), 

• zmanjšati porabo energije in potrebnih sredstev za vzdrževanje in obnovitvena dela. 
 
Glede na strokovno študijo ZAG Ljubljana, ki je pokazala, da bi bila obnova starejšega dela 
bolnišnice neracionalna, se je kot najboljša variantna rešitev izkazala t.i. nadomestna 
novogradnja. Nadomestna novogradnja SB Celje je uvrščena v načrt razvojnih programov RS; 
v letu 2008 so predvidena proračunska sredstva za izdelavo investicijske projektne 
dokumentacije. Skupna ocenjena vrednost nadomestne novogradnje je 66 mio EUR v stalnih 
cenah (november 2008). Izgradnja bo glede na terminski plan potekala v letih 2010 – 2017, 
zaradi svoje finančne in površinske obsežnosti pa se bo izvajala v več fazah – predvidoma v 
štirih. 
 
Terminski plan izgradnje po fazah:  

 
 
Pri funkcionalni zasnovi nadomestne novogradnje je zagotovljena neposredna navezava 
posameznih funkcionalnih enot, oziroma bolniških oddelkov do oskrbovalnih in servisnih poti. 
Zagotavlja doseganje boljše organizacijske učinkovitosti, boljše delovne pogoje za osebje in 
bolnike, primerne prostorske rešitve za delovanje nuklearne medicine ter za urgentni center in 
omogoča prostorsko koncentracijo bolniških oddelkov ter racionalnejšo izrabo razpoložljivih 
prostorov (racionalnejša zasnova komunikacij). Zaradi upoštevanja novih predpisov o gradnji 
se bodo učinki izvedbe odrazili tudi na energetski in okoljski učinkovitosti. 
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(idejne proj., invest. 
program, teh. dok. z 
gradb.in okoljskimi 
dovoljenji)

PRIČETEK 
IZGRADNJE (1.faze) -
L objekt (4 nadstropja 
med ORL objektom, 
infekcijo in 
ginekologijo-
prestavitev obstoječe 
infrastruktur)

PRIČETEK 
IZGRADNJE (1.faze) -
L objekt (4 nadstropja 
med ORL objektom, 
infekcijo in 
ginekologijo-
prestavitev obstoječe 
infrastruktur)

PRESELITEV 
DEJAVNOSTI IZ A 
TRAKTA (3. IN 4. 
FAZA) - (rušenje in 
izgradnja )

PRESELITEV 
DEJAVNOSTI IZ A 
TRAKTA (3. IN 4. 
FAZA) - (rušenje in 
izgradnja )



Strateški  razvojni program SB Celje 2008 - 2017 
 

                                                                               48                                                                 Marec 2009
 

V okviru prostorskega razvoja bolnišnice načrtujemo tudi prometno infrastrastrukturo z 
izgradnjo parkirne hiše, s čimer bomo v sodelovanju z lokalno skupnostjo dosegli izboljšano 
dostopnost. Izgradnjo parkirne hiše načrtujemo v okviru javno zasebnega partnerstva, kjer naj 
bi bilo na območju SB Celje izgrajenih 600 parkirišč. 
 
Razvoj bolnišnice pa je odvisen tudi od dinamike posodabljanja in nabave nove opreme. Le ta 
bo v okviru finančnih zmožnosti sledila strokovnemu razvoju in demografskim potrebam 
prebivalstva ter tehnološkemu razvoju aparatur.  
 
 
Cilji 
 

S7.C1.  Nadomestna novogradnja 

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

S7.C2. Posodabljanje in nabava nove opreme   

 

S7.C3. Razvoj prometne infrastrukture 

 Izgradnje parkirne hiše na območju bolnišnice 

 Izboljšana dostopnost  
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4.3  Razvojne naloge, razvojni projekti in kazalniki 
 
Za uresničevanje dolgoročnih ciljev je potrebno oblikovanje strategije, ki se izkazujejo skozi 
razvojne naloge in razvojne projekte. Pri tem pa podrobno opredeljujemo prioritetne projekte 
za obdobje 2008 do 2012. Za spremljanje uresničevanja ciljev podajamo merljive  kazalnike. 
Izvajanje razvojnih nalog in projektov bo zagotovljeno z vključitvijo le teh v letne finančne 
načrte SB Celje. 
 
Tabela 25: Razvojne naloge 
CILJI   RAZVOJNE NALOGE 
S1. ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV 

1. Sodelovanje pri zagotavljanju kontinuirane 
zdravstvene nege po odpustu pacienta iz bolnišnice 
(patronažna služba, domovi za upokojence, svojci, 
društva bolnikov) 
2. Izboljšanje sodelovanja z zavodi in enotami za 
institucionalno varstvo/socialna služba 

3. Vzpostavitev izboljšanega sistema sodelovanja z 
zdravstvenimi domovi in zasebniki  

4. Vzpostavitev izboljšanega sistema sodelovanja s 
patronažno službo in domovi upokojencev 

5. Nadgradnja in dopolnjevanje sistema elektronskega 
spremljanja čakalnih dob 

6. Komunikacijski trening 

C1.  Zadovoljstvo pacientov in svojcev 
s storitvami bolnišnice  
 
C2. Sodelovanje in razmejitev dela med 
različnimi ravnmi in oblikami 
zdravstvenega varstva 
 
C3. Izpolnjevanje pogodbenih določil 
do ZZZS 
 
C4. Vzpostavljen profesionalizem na 
področju odnosov z zunanjimi 
javnostmi in nadgradnja pozitivne 
javne podobe 
 
C5. Povezovanje z medicinskimi 
fakultetami in fakultetami za 
zdravstvene vede 

  
  
  
  
  
  
  

7. Nadgradnja celotne podobe bolnišnice 

S2. STROKOVNI RAZVOJ 

8. Izvajanje strokovno razvojnih usmeritev oddelkov – 
glej naprej tabelo 

9.Povezovanje s fakultetami, znanstv. razisk. 
ustanovami znotraj in zunaj države 

10. Projekti oddelkov oz. področij - TABELA 98. 

11. Oblikovanje ponudbe lastnega izobraževanja 

12. Procesna obravnava pacienta 

13. Strokovni standardi, smernice, klinične poti, protokoli 

C1. Sledenje in uvajanje najnovejših in 
novih metod dela, diagnostičnih 
postopkov 
 
C2.  Kontinuirano 
znanstvenoraziskovalno delo 
 
C3. Permanentno izvajanje učne 
dejavnosti in povezovanje z 
medicinskimi fakultetami 
 
C4. Status kliničnosti posameznih 
področij 
 
C5. Permanentno izboljševanje 
kakovosti 
 
C6.   Celovito obvladovanje strokovno 
medicinskih tveganj in varnosti 
pacientov 
 

 

14. Hospitalni infekti 
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CILJI   RAZVOJNE NALOGE 
S3. URAVNOTEŽENO POSLOVANJE  

  
15. Zapis posameznih poslovnih procesov z jasno 
opredelitvijo odgovornih oseb ter njihovih odgovornosti in 
pristojnosti 

  16. Izpopolnjevanja vodstvenih oseb na vseh nivojih 
vodenja na temo: bolnišnica kot poslovni subjekt 

  17. Posodobitev finančnega načrtovanja in oblikovanja 
informacij o poslovanju za različne ravni odločanja  

  
18. Posodobitev in nadgraditev kontinuiranega 
spremljanja uresničevanja načrtovanih vrednosti 
vključno z določitvijo  korektivnih ukrepov 

  19. Postavitev celostnega sistema obvladovanja 
likvidnostnih tveganj 

  20. Pridobitev finančnih sredstev iz statusa kliničnosti  

  21. Pridobitev finančnih sredstev za uvajanje novih 
programov  

  22. Pridobitev finančnih sredstev za uvedbo onkologije 

  23. Sprejem pravilnika o izvajanju plačljivih medicinskih 
storitev 

  24. Oblikovanje kataloga in stroškovnika medicinskih 
storitev, namenjenih trženju 

  25. Oblikovanje ponudb za zavarovalnice, ki ponujajo  
dodatna zdravstvena zavarovanja 

  26. Dopolnitev vsebine kataloga in stroškovnika 
nemedicinskih storitev, namenjenih trženju 

  27. Trženje lastne  izobraževalne dejavnosti 

  28. Trženje negovalnega oddelka 

  29. Izdelava kvalitetnih projektov za evropske razpise 

  
 
30. Pridobivanje donacijskih sredstev 

  31. Vpeljava in širjenje poslovne kulture  “racionalna 
poraba resursov”    

  32. Uvedba zbiranja in spremljanja pomembnih podatkov 
o delovnih obremenitvah delavcev 

 
 
 
C1.  Obvladovanje stroškov in 
povečevanje učinkovitosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2.  Zagotavljanje kratkoročne in 
dolgoročne plačilne sposobnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3.  Učinkovita izraba obstoječih 
sredstev in učinkovita naložbena 
politika 
 
 
 
 
   33. Varstvo pri delu s ciljem zmanjšanje absentizma 
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CILJI   RAZVOJNE NALOGE 

  34. Uvedba kliničnega farmaceva 

  35. Vključevanje rezultatov dela Komsije za zdravila v 
delovanje bolnišnice 

  36. Uvedba izobraževanja o uporabi posameznih zdravil 

  37. Vključevanje rezultatov dela Komisije za 
laboratorijske storitve  v delovanje bolnišnice 

  38. Izobraževanje zdravstvenega osebja o pomenu in 
uporabnosti  izidov laboratorijskih preiskav 

 
39. Vključevanje rezultatov dela Komisije za 
standardizacijo sanitetno potrošnega materiala v 
delovanje bolnišnice 

  40. Obvladovanje obvladovanja  stroškov energije in 
vode 

  41. Računalniško podprto naročanje vzdrževanja v SIPV 
in službo informatike 

  42. Zbiranje in spremljanje podatkov o stroških 
vzdrževanja po posamezni medicinski aparaturi  

  43. Optimizacija nabavnih procesov materialov in 
osnovnih sredstev  

  
44. Uvedba računalniške podpore poslovnim procesom v 
kuhinji vključno z izdelavo normativov porabe živil na 
posamezen obrok  

  45. Uvedba računalniške podpore  poslovnim procesom 
v pralnici   

  46. Standardizacija, ter centralna hramba in izdaja 
opreme za nego in oskrbo pacienta 

  47. Izdelava normativov za uporabo posteljnega perila   

  48. Posodobitev spremljanja stroškov po stroškovnih 
mestih 

  49. Posodobitev spremljanja stroškov po posameznih 
vrstah stroškov 

 50.Prenos mikrobiološke dejavnosti v SBC 

  51. Vzpostavitev spremljanja stroškov po aktivnostih 

 
 
 
 
C4.  Rast prihodkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C5.  Preglednost poslovanja 
 

  52. Racionalna izraba prostorov in opreme  
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CILJI   RAZVOJNE NALOGE 

  53. Vzpostavitev registra uporabe medicinske opreme  

  54. Projekti dodatnega pridobivanje virov financiranja 
investicij  

 

  55. Izdelava dveletnega investicijskega načrta 

S4. CELOVITA KAKOVOST IN PROCESNA ORGANIZIRANOST 

  56. Vsebinsko in oblikovno poenotenje dokumentacije 
zapisov procesov 

  57. Imenovanje in usposabljanje procesnih skupin 

  58. Imenovanje in izobraževanje notranjih presojevalcev 

59. Negovalni standardi 

60. Optimizacija in standardizacija administrativnih 
procesov  

61. Zagotavljanje celovite prehranske oskrbe pacienta 

62. Ureditev prometnega režima v bolnišnici  

63. Optimizacija sprejema pacienta na bolnišnično 
zdravljenje 

64. Definicija in spremljanje kakovostnih kazalcev 
procesa 

65. Definicija in spremljanje kakovostnih in količinskih 
kazalnikov 

66. Vzpostavitev registra strokovno-medicinskih tveganj 

67. Dopolnitev strategije bolnišnice s strategijo 
obvladovanja poslovnih tveganj 

 
C1. Zagotavljanje kakovosti in 
optimizacija procesa zdravstvene 
obravnave pacienta in ostalih notranjih 
procesov 
 
 
 
C2. Standardizacija delovnih procesov 
 
 
 
 
C3.   Zagotavljanje optimalne 
učinkovitosti zaposlenih 
 
 
 
C4.   Celovito obvladovanje poslovnih 
tveganj 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

68. Integracija sestavin celovitega obvladovanja 
poslovnih tveganj v process notranjega nadzora v 
bolnišnici 

S5. INFORMATIZACIJA 

69. Zagotavljanje informacijske podpore vsem ključnim 
procesom v bolnišnici, izobraževanje in podpora 
uporabnikom 

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

  
  
  
  
  

70. Zagotovitev visoke razpoložljivosti informacijskega 
sistema 
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CILJI   RAZVOJNE NALOGE 

71. Zagotavljanje pravočasnega posodabljanja IKT 
skladno z napredkom stroke in usposabljanje 
uporabnikov za delo z IKT 

72. Računalniška podpora zdravstvenemu osebju pri 
zdravljenju pacientov ob bolniških posteljah 

73. Izobraževanje zdravstvenega osebja za uporabo 
računalniških programov v procesih 

74.Računalnik ob postelji 

 
 
C2. Spremljanje razvoja informacijskih 
sistemov in uvajanje novosti v prakso 
(PACS, telemedicina, računalnik ob 
postelji, elektronsko arhiviranje, zvočni 
zapis) 
 
 
 
C3.   Uključevanje v projekt e-zdravje 
 
 
 
 

 

75. Vključevanje v republiške projekte s področja 
informatike (e-zdravje) 

S6. RAZVOJ KADROVSKIH POTENCIALOV  

  76. Pridobivanje deficitarnih kadrov 

77. Skrb za kariero zaposlenih, s posebnim poudarkom 
na procesu uvajanja novozaposlenih 

78. Priprava kadrovskih normativov za področje 
zdravstvene nege 

79. Posodobitev opisov del in nalog 

80. Izboljšanje izobrazbene strukture  

81. Habilitacija mentorjev za delo s študenti visokih šol 

82. Uvajanje odličnosti na področju požarne varnosti v 
bolnišnici 

83. Upravljanje s tveganji (zdravstvena tveganja, 
področja tehnične brezhibnosti v bolnišnici) 

84. Uvedba akademije za vodenje  

85. Metodologija CQ 

86. Znanstveno raziskovalno delo na področju 
zdravstvene nege 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

87. Oblikovanje uredništev za posamezne segmente 
delovanja bolnišnice 
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CILJI   RAZVOJNE NALOGE 

88. Izboljšanje dostopnosti do informacij za zaposlene 
  

89. Lastna izobraževalna dejavnost in notranje 
certificiranje 

S7. PROSTORSKI RAZVOJ IN OPREMLJENOST  

90. Učinkovito načrtovanje novogradnje 

91. Zidava novogradnje 

92. Izdelava in zapiranje  finančne konstrukcije 
novogradnje 

93. Zagotavljanje nemotenega delovanja bolnišnice v 
času novogradnje 

94. Uresničevanje terminskega plana novogradnje 

95. Povezovanje z lokalno skupnostjo pri načrtovanju 
prometne infrastrukture 

C1.  Nadomestna novogradnja 

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

96. Uresničevanje letnih in dvoletnih investicijskih  
načrtov 
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Tabela 26: Razvojni projekti v obdobju 2008-2012 (prioritete) 
PROJEKTI ZAČETEK PREDVIDEN 

KONEC 
NOSILEC 

PROJEKTA 
OCENA  

STROŠKOV V EUR
S1. ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV 

 Informacije za paciente in svojce  2009 2010 
Vodja službe za 

odnose z 
javnostmi 

 
30.000  

 Vzpostavitev  informacijskega središča za paciente in svojce 2009 2010 
Glavna 

medicinska sestra 
bolnišnice 

 
5.000 

 Negovalni oddelek 2008 2010 
Glavna 

medicinska sestra 
bolnišnice 

 
100.000  

 Uvedba koordinatorja primera – spremlja pacienta od sprejema do 
odpusta 2009 2011 

Glavna 
medicinska sestra 

bolnišnice 

 
/ 

S2. STROKOVNI RAZVOJ 

 Celotni pristop k obravnavi urgentnega bolnika (vključno s šolo 
urgentne medicine) 2007 2012 Škrabl  

70.000 

 Informacijska podpora histološkim izvidom 
 2008 2009 Orožim  

35.000 

 Procesna (celostna) obravnava angiološkega bolnika 2008 2009 Žuran  
20.000 

 Laboratorijski izvidi v odpustnicah 2008 2009 Krivec, Parežnik  
10.000 

 Posodobitev in racionalizacija procesa sterilizacije 
 2008 2009 Gabrovšek  

300.000 

 Vzpostavitev otroške bolnišnice (združitev otrok pediatrije, otroške 
kirurgije in infektologije na skupni lokaciji) 1996 

po izgradnji 
nove 

bolnišnice 
Robida 

v okviru 
investicijske 
novogradnje 

 Optimizacija procesov v OP dvoranah 
 2008 2009 Vindišar  

10.000 

 Robotska kirurgija 2008 2010 Poteko  
1.500.000 
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PROJEKTI ZAČETEK PREDVIDEN 
KONEC 

NOSILEC 
PROJEKTA 

OCENA  
STROŠKOV V EUR

 Center za kompleksno zdravljenje sinkop 2008 2010 Strmčnik 
 

60.000  

 Hematoonkologija in internistična onkologija 2007 2010 Grat, Rezar- 
Planko 

 
50.000 

 Pridobitev naziva klinični oddelek za kompleksno obravnavo 
poškodb  2008 2009 

Travma, 
ortopedija in MA-

FA 

 
/ 

 Register strokovno – medicinskih tveganj 2009 2011 Škrabl / 

S3. URAVNOTEŽENO POSLOVANJE 

 Uvedba celovitega zbiranja stroškov po pacientu (več projektov) 2009 2012 

Sektor za 
organizacijo, 
kakovost in 
informatiko, 
Sektor za 

ekonomiko in 
Sektor za finance 
in računovodstvo 

 
 
 
 

15.000 

 Uvedba enotnega računalniškega urnika delovnega časa 2009 2010 Splošno pravno 
kadrovski sektor 

 
60.000 

S4. CELOVITA KAKOVOST IN PROCESNA ORGANIZIRANOST 

 Vspostavitev celovitega sistema vodenja kakovosti (metodologija, 
izobraževanje) 2009 2015 

Sektor za 
organizacijo, 
kakovost in 
informatiko 

 
30.000 

 Vzpostavitev standarda ISO  9001 
 2009 2015 

Sektor za 
organizacijo, 
kakovost in 
informatiko 

 
90.000  

 Vzpostavitev standarda ISO 15189 
 2010 2012 

Vodja oddelka za 
laboratorijsko 

medicino 

 
30.000  
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PROJEKTI ZAČETEK PREDVIDEN 
KONEC 

NOSILEC 
PROJEKTA 

OCENA  
STROŠKOV V EUR

 Vzpostavitev standarda ISO 14001 
 2010 2012 

Sektor za 
investicije, 
preskrbo in 
vzdrževanje 

 
20.000  

 
 

 
 
RAL2 Ravnanje z bolnišničnim tekstilom 
 

2010 2011 

Sektor za 
investicije, 
preskrbo in 
vzdrževanje 

 
20.000 

 Vzpostavitev registra poslovnih tveganj po posameznih poslovnih 
področjih na strateškem, taktičnem in operativnem nivoju 2008 2011 

Odgovorni nosilci 
obvladovanja 

poslovnih tveganj 
v bolnišnici  

 
 
 
/ 

S5. INFORMATIZACIJA 

 Telemedicina 2009 2012 

Sektor za 
organizacijo, 
kakovost in 
informatiko 

 
 

60.000 

 
 
Elektronsko arhiviranje 
 

2009 2014 Informatika 
 

200.000 

 PACS 2009 2012 Radiološki 
oddelek 

 
3.000.000 

 Uvedba elektronskega sistema za upravljanje z dokumenti (EDMS) 2009 2010 Informatika 
 

80.000 

 Informacijski podpora za vodenje sistema kakovosti 2009 2010 

Sektor za 
organizacijo, 
kakovost in 
informatiko 

 
30.000 

 Uvedba digitalne oblike zvočnega zapisa 2009 2010 Strokovni sodelavec 
zdravstvene nege 

 
60.000 

 

 Računalnik ob postelji 2009 2012 Informatika 30.000 

 Vzpostavitev okolja za Brezžično omrežje   2009 2011 Informatika  
70.000 
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PROJEKTI ZAČETEK PREDVIDEN 
KONEC 

NOSILEC 
PROJEKTA 

OCENA  
STROŠKOV V EUR

S6. RAZVOJ KADROVSKIH POTENCIALOV 

 Izobraževanje tujih jezikov, poslovne komunikacije 2009 2010 Splošno pravno 
kadrovski sektor 

 
75.000 

 Trening komunikacijskih veščin za komunikacijo med sodelavci na 
delovnem mestu ter s strankami in poslovnimi partnerji (70 oseb) 2009 2010 Splošno pravno 

kadrovski sektor 

 
10.000   

 Izobraževanja srednjega menedžmenta s sodobnimi načini 
vodenja, motivacije, projektnega menedžmenta (100 oseb) 2009 2011 Splošno pravno 

kadrovski sektor 

 
20.000   

 Vzpostavljanje organizacijske kulture  (100 oseb) 2009 2012 Splošno pravno 
kadrovski sektor 

 
30.000   

 Izdelava kodeksa zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje 2010 2011 Splošno pravno 
kadrovski sektor 

 
5.000 

 Merjenje in upravljanje organizacijske kulture  2009 2012 Splošno pravno 
kadrovski sektor 

 
30.000 

 Uvedba intraneta - postavitev osnovne infrastrukture, 
komuniciranje, projektno vodenje 2009 2010 

Vodja službe za 
odnose z 
javnostmi 

 
40.000 

S7. PROSTORSKI RAZVOJ IN OPREMLJENOST 

 Nadomestna novogradnja 2009 2017 

Sektor za 
investicije, 
preskrbo in 
vzdrževanje 

 
66.000.000  

 Parkirna hiša 2010 2012 

Sektor za 
investicije, 
preskrbo in 
vzdrževanje 

 
9.000.000 
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Tabela 27: Kazalniki uresničevanja strateško razvojnega načrta 
KAZALNIKI Merska enota Cilj 
S1. ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV 

1. Število pohval in pritožb  razmerje 
pohvale/pritožbe > od  1 

2. Anketa o  zadovoljstvu bolnikov Delež zadovoljnih 95%  

3. Primerna prinešena zdravstvena dokumentacija % ocen - primerno  v okviru letnega 
finnačnega načrta 

S2. STROKOVNI RAZVOJ 

1. Število delavcev z doktoratom znanosti število v okviru letnega 
finnačnega načrta  

2. Število objav v inteksirani literaturi  število v okviru letnega 
finnačnega načrta  

3. Število predavateljev na visokih šolah število  v okviru letnega 
finnačnega načrta 

4. Število ur lastnega izobraževanja (v izvedbi SBC) število za 10 % več letno 

5. Število izobraževalcev in število izobraževancev iz SBC število za 10 % več letno 

6. Vpeljane klinične poti, protokoli, smernice število 
 1 ali > kot 1 klinična 
pot,protokol,smernica 

na leto na oddelek 

 

7. Uresničevanje  plana strategij oddelkov da/ne da 

S3. URAVNOTEŽENO POSLOVANJE 

1. Kazalnik gospodarnosti Razmerje 
prihodki/odhodki 1 oz.>1 

2. Vrednost dospelih neporavnanih obveznosti  vrednost v eur 0 

3. Prihodki tekočega leta/prihodki preteklega leta % 2% ali > 

4. Vrednost sredstev iz evropskih skladov vrednost v eur v okviru letnega 
finnačnega načrta 

5. Vrednost donacijskih sredstev vrednost v eur v okviru letnega 
finnačnega načrta 

 

6. Realizirani vsi stroški/ planirani vsi stroški  Indeks 
realizirano/planirano <ali=100 
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KAZALNIKI Merska enota Cilj 
7.  Realizirani stroški dela v primerjavi s planiranimi stroški 

dela 
Indeks 

realizirano/planirano <ali=100 

8.  Realizirani stroški zdravil in materiala/planirani stroški 
zdravil in materiala 

Indeks 
realizirano/planirano <ali=100 

9.  Realizirani stroški zunanjih laboratorijskih storitev /  
planirani str. zunanjih laboratorijskih storitev 

Indeks 
realizirano/planirano <ali=100 

10. Realizirani stroški energentov/ planirani stroški 
energentov 

Indeks 
realizirano/planirano <ali=100 

11. Realizirani stroški živil/ planirani stroški živil Indeks 
realizirano/planirano <ali=100 

12. Dnevi vezave zalog materiala št.dni < ali = povprečje 
slovenskih bolnišnic 

13. Delež namensko porabljenih AM sredstev % 100% 

 

14. Odpisanost osnovnih sredstev % za 10% manj kot je 
povpr. slov.bolnišnic 

S4. CELOVITA KAKOVOST IN PROCESNA ORGANIZIRANOST 

 1. Čakalne dobe     razmerje SBC 
/povprečje Slovenije 1 ali< kot 1 

 2. Padci  število zmanjšanje  
za 10 % letno 

 3. Razjede število zmanjšanje  
za 3 % letno 

 4. Poškodbe z iglo število zmanjšanje  
za 10 % letno 

 5. Bolnišnične okužbe število zmanjšanje  
za 3 % letno 

 6. Izkoriščenost operacijskih dvoran ure zasedenosti do leta 2014 za 30 % 
več kot leta 2008 

 7. Število ambulantnih obravnav na zdravnika število v okviru  
letnega načrta  

 8. Število operacij na zdravnika število v okviru  
letnega načrta   

 9. Število odpustov po zdravniku internistika število v okviru 
letnega načrta 

 11. Ponovni sprejemi  % od vseh sprejetih zmanjšanje  
za 3 % letno 

 12. Vzpostavljen register tveganj da/ne da 



Strateški  razvojni program SB Celje 2008 - 2017 
 

                                                                               61                                                                 Marec 2009
 

KAZALNIKI Merska enota Cilj 
S5. INFORMATIZACIJA  

1. Število računalniško podprtih porcesov število 
do leta 2017 

računalniško podprt 
vsi ključni procesi 

2. Razpoložljivost informacijskega sistema bolnišnice število minut  
izpada na leto 

do leta 2017 99,99 % 
razpoložljivost 
(največ 53 min 
izpada letno) 

3. Opustitev klasičnih filmov v slikovni diagnostiki število  do leta 2014 za 70 % 
manj filmov 

4. Delež sredstev za informatiko v celotnem prihodku 
bolnišnice % povprečje slovenskih 

bolnišnic 

 

5. Delež zdravstvenega osebja, ki pri svojem delu redno 
uporablja računalnike % 90 % 

do leta 2014  

S6. RAZVOJ KADROVSKIH POTENCIALOV   

1. Št. zaposlenih (plan, realizacija) Indeks 
realizirano/planirano 100% 

2. Izobrazbena struktura Indeks 
realizirano/planirano 100% 

3. Število delovnih nesreč število za 10 % manj letno 

4. Število zdravstvenih pregledov število za 10 % več letno 

5. Število ur izobraževanja vodstvenih kadrov število  za 10 % več letno  

6. Anketa zadovoljstvo zaposlenih delež zadovoljnih za 10 % več letno   

7. Število obiskov intranetne strani/podstrani število določitev po uvedbi 
intraneta 

 

8. Število ur izobraževanja na delavca število za 5 % več letno 

S7. PROSTORSKI RAZVOJ IN OPREMLJENOST 

 Uresničevanje terminskega plana novogradnje % 100% 
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5.    ZBIRNI PRIKAZ RAZVOJNIH USMERITEV PODROČIJ IN  ODDELKOV SB CELJE 
 
 
Tabela 28: Načrti posameznih oddelkov SB Celje 

PODROČJE/ODDELKI RAZVOJNE USMERITVE 

OPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE 

1. Pridobitev statusa kliničnosti za kompleksno obravnavo poškodb 

2. Razvoj kvalitetne, učinkovite, hitre in celostna oskrbe hudo 
poškodovanih po sodobnih smernicah 

2. Uvajanje maloinvazivnih pacientu prijaznih operativnih posegov 

3.Razvoj hrbtenične kirurgije 

4.Razvoj artroskopske kirurgije 

5. Razvoj nevrotravmatološke dejavnosti 

Travmatološki oddelek 

6. Raziskovanje osteoporoze, preventiva in zdravljenje zlomov zaradi 
krhkosti kosti pri starostnikih 

1. Dnevno operativno zdravljenje kil 

2. Bariatrična kirurgija 

3. Evaluacija terapije malignomov debelega črevesa in danke 

4. Timska obravnava malignomov dojke 

5. Pooperativna onkologija 

Oddelek sa splošno in 
abdominalno kirurgijo 

6. Robotska kirurgija 

1. Operativna tehnika karotid  
Oddelek za žilno kirurgijo 

2.Razvoj endovaskularne kirurgije  
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PODROČJE/ODDELKI RAZVOJNE USMERITVE 

1. Zgodnja rehabilitacija pri kirirgiji roke 

2. Artroskopija zapestja 

3. Operativno zdravljenje revmatične roke (v sodelovanju z revmatol. 
kliniko Lj.) 

4. Zdravljenje bolnikov s parezo ali paralizo zgornjih okončin 

5. Razvoj rekonstrukcijske kirurgije mehkih tkiv in pridruženih poškodb 
iz področja plastične kirurgije  

6. Razvoj opeklinske kirurgije 

7. Razvoj odseka za estetsko kirurgijo 

Oddelek za plastično in 
rekonstruktivno kirurgijo 
ter kirurgijo roke 

8. Ustvarjanje pogojev za pridobitev statusa kliničnosti 

1. Razvoj endoskopske kirurgije 

2. Celovita oskrba nekritično poškodovanih otrok na ambulantnem 
nivoju urgentnega centra 

3. 24-urna oskrba kritično bolnih in poškodovanih otrok 

4. Ustanovitev otroške bolnišnice        

Otroški oddelek kirurških 
strok 

5. Sodelovanje pri formiranju  kliničnih oddelkov 

1. Robotska kirurgija 

2. Uvedba laserske kirurgije Urološki oddelek  

3. Ustvarjanje pogojev za pridobitev statusa kliničnosti 

1. Pridobitev statusa kliničnosti za kompleksno obravnavo poškodb 

2. Razvoj artroskopske kirurgije 

3. Razvoj hrbtenične kirurgije 

Oddelek za ortopedijo in 
športne poškodbe 

4. Razvoj endoprotetične kirurgije 
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PODROČJE/ODDELKI RAZVOJNE USMERITVE 

1. Postavitev avdiološkega centra  

2. Razvoj foniatrije 

3. Travmatologija v ORL področju 

 4. Otroška ORL  

Oddelek za 
otorinolaringologijo in 
cervikofacialno kirurgijo 

5. Onkološka terapija 

1. Nadaljnji razvoj travmatologije obraznega skeleta in vključitev v 
travmatološki program obravnave politravmatiziranih poškodovancev  

2. Razvoj diagnostike (endoskopska diagnostika, CT, 3-D diagnostika); Oddelek za kirurgijo 
čeljusti in obraza 

3. Vključitev v klinično dejavnost  kompleksne obravnave poškodb 

1. Diagnostika in zdravljenje bolezni makule 

2. Uvedba operacij DCR po laserski metodi 

3. Predpisovanje pomagal pri osebah z močno oslabljenim vidom 
Očesni oddelek 

4. Implantacija IOL po MICS-metodi in implantacija multifokalnih in 
toričnih IOL 

1. Širitev odseka za intenzivno terapijo 

2. Širitev ambulantne dejavnosti anesteziologije z vzpostavitvijo 
predoperativne ambulante 

3. Širitev dejavnosti ambulante za diagnostiko in terapijo bolečin 

4. Širitev dejavnosti za obporodno analgezijo 

Oddelek za 
anesteziologijo, intenzivno 
medicino operativnih 
strok in terapijo bolečin 

5. Vzpostavitev samostojne urgentne reanimacijske ekipe po  
priporočilih RSK 
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NEOPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE 

1. Optimizacija izkoriščenosti OP dvoran 

2. Poenotenje materialov in uvedba novih materialov 

3. Standardizacija posegov v ambulantni operacijski sobi 

4. Uvedba sistema sledljivosti materialov in elektronska komunikacija z 
uporabniki storitev 

Oddelek za skupne 
potrebe kirurgije 

5. Prenos reprocesiranja instrumentov in materialov iz obstoječih 
substerilizacij v Centralno sterilizacijo 

1.  Implantacija srčnih spodbujevalcev 
Oddelek za intenzivno 
interno medicino 

2.  Pridobitev naziva klinični oddelek 

1. Vzpostavitev invazivne kardiologije (24- urna interventna kardiologija) 

2. Nadaljni razvoj funkcionalne diagnostike; 

3. Program za implantacijo stalnih srčnih spodbujevalcev in razvoj 
elektrofiziologije  

4. Razvoj centra za diagnostiko in zdravljenje sinkop 

5. Nadaljni razvoj ambulante za srčno popuščanje po principu 
dispanzerskega dela 

Kardiološki oddelek 

6. Pridobitev naziva klinični oddelek 

1. Postavitev diabetičnega centra 

2. Metoda zdravljenja sistemskih revmatoloških bolezni z biološkimi 
zdravili 

Oddelek za angiologijo,  
endokrinologijo in 
revmatologijo 

3. Ultrazvok mišičnoskeletnega sistema  

1. Endoskopski ultrazvok zgornjih prebavil 

2. Zdravljenje bolnikov z biološkimi zdravili 

4. Sodelovanje pri celostni obravnavi onkoloških bolnikov z 
malignomom prebavil v okviru Onkološkega oddelka SB Celje   

Oddelek za bolezni 
prebavil 

5. Magnetna resonanca abdomna in male medenice 
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PODROČJE/ODDELKI RAZVOJNE USMERITVE 

1. Pridobitev  novih zdravstvenih programov preko Zdravstvenega sveta 
RS (Internistična onkologija, Hemato-onkologija) 

2. Dnevna bolnišnica 
Oddelek za hematologijo 
in onkologijo 

3. Podkožne venske valvule 

1. Ultrazvočna diagnostika Oddelek za ledvične 
bolezni s centrom za 
dializo 2. Ambulanta za kronične ledvične bolnike—preddializne bolnike 

1. Širitev enote za možgansko kap (EMK) 

2. Center za multiplo sklerozo  

3. Razvoj področja klinične psihologije 

4. Vključitev v celostno obravnavo angiološkega bolnika 

Nevrološki oddelek 

5. Center za kognitivno nevrologijo  

1. Vpliv usmerjenega ukrepanja na področju 
predpisovanja protimikrobnih zdravil na njihovo porabo in odpornost 
izbranih bakterij  

2. Celostna obravnava bolnišničnih okužb (konziliarni infektolog) 

3. Obravnava in načini zdravljenja bolnikov z domnevno kronično 
lymsko boreliozo  

Oddelek za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja 

4. Pridobitev naziva klinični oddelek 

1. Širjenje alergološke diagnostike z uvedbo prick alergološkega 
testiranja 

2. Razvoj fototerapije, Mb. Bowen (in situ skvamoznocelični karcinom) 
in aktiničnih keratoz v okviru enodnevnega hospitala 

3. Uvedba samoplačniške kozmetološko-estetske dermatološke 
dejavnosti 

Dermatovenerološki 
oddelek 

4. Organizacija izobraževalnih programov za posamezne skupine 
bolnikov (Šola za atopike, Šola za bolnike s kroničnim venskim 
popuščanjem, Šola za psoriatike) 
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5. Razvoj flebologije z uvedbo ocene venskega sistema spodnjih 
okončin z barvnim UZ aparatom in uporaba barvnega UZ pri 
sklerozantni terapiji 

6. Razvoj lastne in izvajanje dermatohistopatološke dejavnosti vnetnih 
dermatoz 

7. Uvedba digitalne diagnostike pigmentnih sprememb kože in digitalne 
fotodokumentacije 

 

8. Uvedba postopkov kriokirurgije v okviru enodnevnega hospitala 

GINEKOLOŠKO PORODNIŠKO MEDICINSKO PODROČJE 

1. Ginekološka onkologija  

2. Kolposkopsko dejavnost za diagnostiko predrakavih sprememb 
materničnega vratu 

3. Ginekološkao endoskopija 

4. Ginekološka urologija in zdravljenje motenj statike medeničnega dna 

5. Patološka nosečnost z zgodnjim odkrivanjem anomalij, 
preprečevanjem in zdravljenjem zapletov v nosečnosti 

6. UZ diagnostiko pri ginekoloških bolnicah in nosečnicah 

7. Neonatalna medicina po sodobnih principih sobivanja novorojencev z 
materami, UZ diagnostiko pri novorojencih  

Ginekološko porodniški 
oddelek 

8. Zagotavljanje permanentne obporodne analgezije v sodelovanju z 
anesteziologi 

PEDIATRIČNO MEDICINSKO PODROČJE 

1. Otroška bolnišnica  

2. Razvoj otroških specialističnih ambulant s funkcionalno diagnostiko 

4. Otroška tireološka in hematološka ambulanta 

5. Otroški klinični psiholog 

6. Konziliarna služba iz pedopsihiatrije  

Otroški oddelek 

7. Dežurna pediatrična urgenca 
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SKUPNO MEDICINSKO PODROČJE 
1. Presejalno testiranje krvi krvodajalcev na morebitne prenašalce 
bolezni 

2. Laboratorij za kontrolo kakovosti krvnih komponent 

3. Omogočiti večjo dostopnost odvzema krvi krvodajalcem in bolnikom 

4. Uvedba sodobne »Avtomatske predelave krvi 

5. Postopoma zagotoviti 100% levkodeplecijo kvrnih komponent 

6.Uvedba virusne inaktivacije sveže zmrznjene plazme 

7.Uvedba pridobivanja trombocitov s pomočjo »Tromboferentskih 
separatorjev«   

8. Kontinuiran mikrobiološki nadzor  kakovosti trombocitov in s tem 
podaljšanje roka uporabnosti na 7 dni: »Bact Alert sistem« 

9. Izvajati klinično transfuziologijo, v sodelovanju s kliniki razvijati 
alternativne oblike zdravljenja s krvjo (avtotransfuzije) 

10 .Ustanoviti banko tkiv, uvesti pridobivanje avtolognih in homolognih 
matičnih celic ter  popkovnične krvi  

11.  Zgraditev sistem hemovigilance v SB Celje in ga podpreti z 
informacijsko tehnologijo 

12.  Posodobiti informacijski sistem v transfuzijski dejavnosti 

Transfuzijski center 

13. Uvesti telemedicino 

Urgentni center 1. Preureditev in dograditev Urgentnega centra v Regionalni urgentni 
center (RUC) na enotni lokalciji  

1. Sprememba organizacijske strukture in pridobitev kadra 

2. Uvedba razdeljevanja zdravil za posameznega bolnika (»unit dose« 
sistem) – nabava lekarniškega robota 

3. Vključitev magistra farmacije v zdravstveni tim in izvajanje 
farmacevtske skrbi 

Lekarna 

4.  Center za spremljanje terapevtskih koncentracij zdravil 
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1. Razvoj diagnostik 

2. Razširitev interventnih posegov na področju vratnih ter možganskih 
žil 

3. Uvedba PACS in RIS  informacijskega sistema 
Radiološki oddelek 

4. Posodabljanje opreme v smeri digitalne tehnologije. 

1. Širitev programa avtoimunske diagnostike 
Oddelek za laboratorijsko 
medicino 2. Postavitev integriranega in konsolodiranega modularnega sistema 

aparatur s skupno predanalitsko povezavo 

1. Hospitalna rehabilitacija 

2. Ambulantna rehabilitacija 

3. Širitev obsega dejavnosti delovne terapije na bolniških oddelkih 

4. Uvedba hipobarične terapije 

Oddelek za medicinsko 
rehabilitacijo 

5. Uvedba programov obnovitvene rehabilitacije nevroloških in 
nevrokirurških bolnikov 

1. Dograditev sistema kakovosti – ISO STANDARD 9001 

2. Uvedba pre-screening metode na področju brisov materničnega vratu 

3. Širitev tumorske diagnostike 

Oddelek za 
patomorfologijo in 
citologijo 

4. Sodelovanje v državnih programih DORA, SVIT 

1. Okrepitev oddelka (kadrovska, opremska, prostorska) 

2. Ventilacijsko-perfuzijska SPECT scintigrafija pljuč 

3. Radiosinovioorteza in drugi načini zdravljenja z radioaktivnimi snovmi 

4. PET/CT  in SPECT/CT 

Oddelek za nuklearno 
medicino 

5. Razvoj radiofarmacije  
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RAZISKOVALNO RAZVOJNO  MEDICINSKO PODROČJE 

1. Vključitev v razvoj kliničnih oddelkov 

2. Načrtna vzgoja raziskovalcev, visokošolskih in  fakultetnih učiteljev 

3. Vključevanje v regionalne, državne in evropske projekte 

4. Sodelovanje v nacionalnem programu: Raziskave za zagotovaljanje 
varne hrane in zdravja 

5. Sodelovanje s programom” Nujna stanja v trebuhu”  

Raziskovalno 
razvoj.medicinsko 
področje 

6.Dejavnost Učne bolnišnice s kontinuiranim procesom obnavljanja in 
širitve strokovnega znanja 
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SEZNAM KRATIC 
        
CP         celotni prihodek 
DMS      diplonirana medicinska sestra 
DT         delovna terapija  
EDMS    uvedba elektronskega sistema za upravljanje z dokumenti  
EDP       enkratni dodatni program 
EMK       enota za možgansko kap  
EU          Evropska unija 
FA          fiziatrična ambulanta 
FTH        fizioterapija,  
JN          javna naročila  
MZ         Ministrstva za zdravje  
OP         operacijske dvorane 
SBC       Splošna bolnišnica Celje 
SPP       skupine primerljivih primerov 
ROP       računalnik ob postelji 
RUC       Regionalni urgentni center () 
OZZ        obvezno zdravstveno zavarovanje 
SMS        srednja medicinska sestra 
SRP        strateško razvojni program 
VMS        višja medicinska sestra 
ZAG        Zavod za gradbeništvo   
ZIJVZV   Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode MZZ 
ZZVZZ    Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
ZZZS      Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
 
 




