
 

 

ZAVOD: BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ 

 

Naslov: Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LETNO POROČILO 

ZA LETO 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorna oseba: direktor Marko Breznik, univ.dipl.ekon. 

 



 

 

KAZALO 

 
UVOD .................................................................................................................................................. 1 
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA ................................................................................................... 1 
PREDSTAVITEV ZAVODA ............................................................................................................ 1 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA ............................................................................. 3 
VODSTVO ZAVODA ..................................................................................................................... 3 
POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI V LETU 2020 ............................................................. 4 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020 ..................................................................................... 6 
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO 

PODROČJE ZAVODA ............................................................................................................... 8 
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ......................................... 11 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ..................................................................................... 11 
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .................................................................. 16 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS ............................................................................ 16 
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2020 do ZZZS in ostalih 

plačnikov ................................................................................................................................ 17 
4.2.3. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje ................................................................. 20 

4.3. POSLOVNI IZID ................................................................................................................ 21 
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA .......................................................................................... 22 
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ......................................... 24 
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ................................... 25 

8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI ................................................................. 25 
8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ........................................................................ 25 

9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI ....................... 26 
10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC..................................................... 29 
11. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI...... 30 

12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .......................................... 30 
13. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 

POLITIKE, POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN POROČILO O JAVNEM 

NAROČANJU ......................................................................................................................... 31 

13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ................. 31 
13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020.................................... 34 

13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020 ................. 35 
13.4. POROČILO O DELOVANJU SLUŽBE ZA JAVNA NAROČILA ................................ 35 

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020 ...................................................................... 37 
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI     

STANJA ..................................................................................................................................... 39 

1.1. SREDSTVA ........................................................................................................................ 39 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .......................................................................... 45 

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV ....................................................................................................................... 50 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV .................................................................................................. 50 
2.2. ANALIZA ODHODKOV ................................................................................................... 51 
2.3. POSLOVNI IZID ................................................................................................................ 56 

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

načelu denarnega toka .................................................................................................. 57 
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .......... 57 
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ................................... 57 
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti ..................................................................................................................... 58 



 

 

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI 

SVETA ZAVODA ..................................................................................................................... 59 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU     

2020 ............................................................................................................................................ 60 
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih 

financah .............................................................................................................................. 60 
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU ............... 60 
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2020 ........ 60 

 

 

 
 



Letno poročilo 2020                                                       Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

1 

   

 

UVOD 
 

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 

IME: BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ 

SEDEŽ: KIDRIČEVA C. 38A, 4000 KRANJ 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053820 

DAVČNA ŠTEVILKA: 41851455 

ŠIFRA UPORABNIKA: 27740 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030277409 

TELEFON, FAX: 04/2082800, 04/2082859 

SPLETNA STRAN: www.bolnisnica-kranj.si 

USTANOVITELJ: Republika Slovenija 

DATUM USTANOVITVE: 1.9.1955, preoblikovana v javni zdravstveni zavod 11.3.1993  

  
DEJAVNOSTI:  

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost, ki obsega: 

− bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.100), 

− splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.210), 

− specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.220), 

− druge zdravstvene dejavnosti (Q 86.909). 

 

V pristojnosti posameznih organizacijskih enot so tudi naslednje dejavnosti, če to določajo drugi 

predpisi oziroma pooblastila: 

− inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav (F 43.220), 

− drugo inštaliranje pri gradnjah (F 43.290), 

− druga oskrba z jedmi (I 56.290), 

− obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (J 63.110), 

− oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (K 68.200), 

− računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje (M 69.200), 

− splošno čiščenje stavb (N 81.210), 

− drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme (N 81.220), 

− drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590). 

 

ORGANI ZAVODA:  

− svet zavoda, 

− direktor zavoda, 

− strokovni direktor zavoda, 

− strokovni svet zavoda. 

  

PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je specializirana bolnišnica za zdravstveno varstvo 

žensk in novorojenčkov, za specialistično zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov in za 

zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju. 
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Bolnišnično zdravstveno varstvo obsega ginekološko in porodniško dejavnost. 

 

Ginekološko dejavnost izvajamo na ginekološkem oddelku, dveh operacijskih sobah ter v enoti za 

intenzivno nego. Pred načrtovanim operativnim posegom je pri vsaki ženski opravljen predoperativni 

posvet in priprava na poseg.  

 

Porodniška zdravstvena dejavnost se izvaja na posteljah za patološko nosečnost, v porodni sobi, 

na porodniškem oddelku in neonatalnem oddelku. Na neonatalnem oddelku skrbimo za zdrave 

novorojenčke kot tudi za novorojenčke s težavami. Manj kot 2,5% novorojenčkov premeščamo v 

terciarno ustanovo na terapijo oziroma na diagnostično obdelavo. 

 

Specialistično zdravstveno varstvo žensk obsega urgentno ambulanto, Center za bolezni dojk 

(CBD), ambulanto za urodinamske preiskave, ultrazvočno, kolposkopsko, histeroskopsko in triažno 

ambulanto v porodnem bloku. Kontrole novorojenčkov po odpustu iz bolnišnice se vršijo v neonatalni 

ambulanti, kjer se opravljajo tudi ultrazvočne preiskave trebuha, glave in kolkov novorojenčkov in 

dojenčkov.  

 

Dispanzersko dejavnost na področju zdravstvenega varstva žensk opravljamo v treh ginekoloških 

ambulantah. Priznane imamo 3 nosilce te dejavnosti.  

 

V okviru naše bolnišnice delujejo še lekarna, laboratorij (citološke preiskave), kuhinja, 

vzdrževalna služba, administracija, uprava in služba nabave in javnih naročil. 

 

V dispanzerju za ženske je bilo za naše ginekologe na dan 1. 1. 2021 opredeljenih 16.011 žensk. 
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PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
 

Slika 1: Organizacijska shema zavoda 

 
 

VODSTVO ZAVODA 

 

Direktor zavoda: Marko Breznik, univ.dipl.ekon. 

Strokovni direktor: Aleš Rozman, dr. med. 

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Špela Požun, DMS  

Vodja podpornih služb: Lea Ahčin, DMS 

Vodja splošno kadrovske službe: Silvana Markič, univ.dipl.org. 

Vodja FRS: Mateja Mramor Hrovat, dipl. ekon.  

Vodja službe za ginekologijo: Jernej Bernik, dr. med., specialist ginekologije in porodništva 

Vodja porodništva: mag. Irena Virant, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva 

Vodja službe za anesteziologijo in reanimatologijo: Aleš Rozman, dr. med., specialist anesteziologije 

in reanimatologije 

Vodja službe za neonatologijo: mag. Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med. 

 

Člani sveta zavoda: 

- od 14. 12. 2017 so: mag. Alenka Bradač – predsednica,  Nada Mihajlović, Darko Loncnar, 

Dejan Doberšek – predstavniki Vlade, Alenka Starič – predstavnica ZZZS, Viktor Mohorič – 

predstavnik MO in Jernej Bernik – predstavnik BGP Kranj. 
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POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI V LETU 2020 

  

Med pomembnejšimi poslovnimi dogodki, ki so se zgodili v letu 2020 velja izpostaviti naslednje:  

• Dne 26. 3. 2020 smo do nadaljnjega prepovedali obiske v bolnišnici.  

• Dne 12. 3. 2020 je bila ob 18. uri razglašena epidemija koronavirusa za področje Slovenije. 

• Dne 13. 3. 2020 smo zaradi epidemije Covid-19 ustavili ves nenujni operativni program. Ta dan 

je GRS Kranj pripravil šotor pred bolnišnico, v katerem se izvaja triaža pacientk.  

• Prav tako se je s 13. 3. 2020 v izvajanje dežurne službe vključil drugi ginekolog, tretji pa je v 

pripravljenosti. V pripravljenosti je tudi tretja babica.  

• S 16. 3. 2020 dalje partnerji pri porodu niso bili več dovoljeni, obenem smo s tem datumom 

začasno prenehali z izvajanjem programa v Centru za bolezni dojk in preventivnega programa 

DORA. Slednja sta zopet začela delovati s 1. 6. 2020.  

• Dne 20 in 26. 3. 2020 smo postavili oba kontejnerja, ki smo jih uredili za urgentno obravnavo 

pacientk z okužbo ali sumom na okužbo s Covid-19.  

• Dne 26. 3. 2020 smo zaprli jedilnico in kuhinjo za zunanje obiskovalce.  

• Dne 26. 3. 2020 smo oddali vlogo na Ministrstvo za infrastrukturo za odobritev sredstev za 

izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo objekta iz naslova TP 

Elena. 

• Z dnem 29. 3. 2020 smo pričeli z nudenjem webinarjev preko Facebooka o dojenju, pripravi na 

porod ter posvete z babico, anesteziologom in dietetičarko.  

• Dne 7. 5. 2020 smo montirali dvoje vrat na ginekološkem oddelku in tako uredili prostore, 

primerne za izolacijo.  

• V aprilu smo prejeli številne donacije zaščitnih mask, ki smo jih nato uporabili za zaščito pacientk.  

• Dne 15. 4. 2020 smo prejeli sklep Ministrstva za infrastrukturo o odobritvi sredstev za TP ELENA 

• Dne 20. 5. 2020 smo ponovno začeli z izvajanjem rednega operativnega programa.  

• Z 29. 5. 2020 so bili spremljevalci pri porodu znova dovoljeni.  

• Dne 6. 5. 2020 smo prejeli donacijo Slojenčkov in McDonalds Slovenija. Podarili so nam nov 

EKG aparat, v vrednosti 13.941 EUR. 

• Dne 7. 5. 2020 smo prejeli donacijo lokala Panorama Stara Pošta v sodelovanju z Radensko.  

• Dne 25. 05. 2020 smo objavili razpis za strokovnega direktorja, ki ga je nato Svet zavoda v juniju 

tudi potrdil. Mesto je zasedel dosedanji v. d. strokovnega direktorja, Aleš Rozman, dr. med.  

• Dne 29. 05. 2020 smo pričeli z izvajanjem samoplačniških testov na koronavirus Covid-19. 

• Od 2. 6. 2020 dalje so v bolnišnici znova dovoljeni obiski, vendar le ena zdrava oseba na dan, za 

največ 10 minut.  

• Dne 11. 6. 2020 je bil na spletni strani ZZZS objavljen čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno 

leto 2020. 

• Dne 29. 6. 2020 smo z Družbo za upravljanje investicij DRI in MZI uskladili 3-partitno pogodbo 

o izdelavi projektne dokumentacije. 

• Dne 7. 7. 2020 smo imeli inšpekcijski kontrolni pregled Inšpektorata Uprave za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). 

• Dne 6. 8. 2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se z dnem sprejetja sklepa, zaključi 

Posebni vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih 

zavodov. 

• Dne 14. 9. 2020 je bil izveden pregled kuhinje s strani NLZOH Kranj s spremljanjem higienskega 

stanja in odvzemom vzorcev hrane, pregled HACCP dokumentacije in ustreznost izvajanja 

tehnoloških postopkov dela s hrano in sanitarno tehnične ureditve ter splošnega higienskega stanja 

prostorov, opreme, pribora, posod in naprav, ki se uporabljajo za pripravo in strežbo hrane. 

• Dne 28. 9. 2020 smo bolnišnico ponovno zaprli za vse obiskovalce, spremljevalec pri porodu pa 

je bil še vedno dovoljen.  

• V sredini meseca oktobra smo objavili prenovljeno spletno stran bolnišnice.  

• Dne 19. 10. 2020 je bila ponovno razglašena epidemija Covid-19. 



Letno poročilo 2020                                                       Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

5 

   

• Dne 24. 10. 2020 smo pričeli z obnovo male operacijske dvorane na ginekološkem oddelku.  

• S koncem meseca oktobra smo začeli s hitrim testiranjem na antigen SARS-CoV-2. 

• Dne 29. 10. 2020 29.10.2020 smo pričeli uporabljati hitri test na antigen SARS-CoV-2, ki smo ga 

naročili pri podjetju Roche. 

• Podjetje Atlantic Trade za Hipp nam je doniralo pulzni oksimeter za merjenje prisotnosti kisika v 

krvi novorojenčka.  

• Dne 3. 11. 2020 nam je družba RAM2 izročila mobilno računalniško enoto za testno uporabo na 

bolniškem oddelku. 

• Dne 12. 11. 2020 smo dobili nov moderen endoskopski stolp s 3D 4K kamero za uporabo v obeh 

operacijskih dvoranah od družbe Karl Storz.  

• Dne 16. 11. 2020 smo dobili UV-aparat za dezinfekcijo prostorov (Raze Cov).  

• Dne 16. in 18. 11. 2020 smo izvedli edukacijo zdravnikov in medicinskih sester za uporabo 

endoskopskega stolpa. 

• Dne 17. 11. 2020 smo postavili nov zabojnik na vstopni triažni točki pred bolnišnico, nadomestil 

je šotor, ki smo ga imeli postavljenega do takrat. Hkrati smo postavili tudi dodatni zabojnik na 

parkirišču bolnišnice, v katerem smo začeli z administrativno obravnavo samoplačniških brisov.  

• Dne 23. 11. 2020 smo pričeli z rednim tedenskim testiranjem zaposlenih na SARS-CoV-2.  

• Dne 24. 11. 2020 je v skladu s Pogodbo o poslovnem sodelovanju v naši operacijski dvorani prvič 

operirali zdravnica iz SB Jesenice. 

• Dne 26. 11. 2020 je bila izvedena akreditacijska presoja standardov kakovosti s strani AACI, ki 

smo jo uspešno opravili. 

• V operacijskem bloku smo s 27. 11. 2020 dokončali prenovo male operacijske dvorane in tako 

omogočili novo delovno okolje za varno izvajanje manjših operativnih posegov in morebitnih 

obravnav Covid-19 pozitivnih pacientk.   

• Dne 30. 11. 2020 smo dokončno uredili nekdanjo malo operacijsko dvorano in vanjo preselili 

urgentno/sprejemno ambulanto.  

• Dne 10. 12. 2020 smo pričeli z obnovitvenimi deli v veliki operacijski dvorani, z delom v njej smo 

nadaljevali 28. 12. 2020.  

• Dne 11. 12. 2020 smo pričeli z novoletno okrasitvijo celotne bolnišnice. 

• Dne 23. 12. 2020 nam je Vlada RS poslala obvestilo, da bomo v naslednjih dneh prejeli nepovratna 

sredstva v višini 644.060 EUR, s katerimi bomo poravnali zapadle račune dobaviteljev. 

• Dne 28. 11. 2020 smo prejeli odobrena nepovratna sredstva s strani Vlade RS v višini 644.060 

EUR, s katerimi smo zatem naslednji dan, to je 29. 11. 2020, poplačali zapadle obveznosti do 

dobaviteljev. 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 

8/07, 102/10: 

 

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

uporabnika; 

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in 

razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta 

posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 

kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika 

ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

dela; 

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 

poročila preteklega leta ali več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili 

doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje 

zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso 

izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 

investicijskih vlaganjih. 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 

DELOVNO PODROČJE ZAVODA 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 

‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 

58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. 

US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE), 

‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 

– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 

ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 

in 189/20 – ZFRO), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-

ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi, 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS, 

‒ Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih 

zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 

– ORZIUFSZZ7). 

 

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

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – 

ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18  in 195/20 – odl. US), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list 

RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122), 

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 

58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 

84/16, 75/17, 82/18 in 79/19 ), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 

100/15, 75/17 in 82/18), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 

100/15), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 

3/20), 
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‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, 

št. 97/09 in 41/12), 

‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 

7/10, 3/13), 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo 

in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 

2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020). 

 

c) Interni akti zavoda: 

− Statut Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj – 8. 1. 2004, 11. 5. 2006,  9. 7. 

2009, 16. 11. 2010, 6. 2. 2019, 28. 2. 2020 in (NUPB, št. 0140-103/2018/89 z dne 27. 8. 

2020), 

− Poslovnik o delu Sveta zavoda – 9. 3. 2010, 

− Sestava in poslovnik o delu Strokovnega sveta – 24. 11. 2015, 

− Poslovnik o delu razpisne komisije za izbor direktorja zavoda – 13. 5. 2014, 

− Poslovnik o volitvah predstavnika zavoda v svet zavoda – 23. 5. 2013, 

− Pravilnik o internem strokovnem nadzoru – 9. 10. 2009, 

− Akt o notranji organizaciji BGP Kranj – 19. 1. 2021, 

− Pravilnik o delovnem času – 2. 11. 2020, 

− Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest – 29. 7. 2008, 8. 9. 2008, 28. 3. 2009, 2. 11. 2009, 

25. 1. 2011, 27. 1. 2012, 25. 5. 2012, 28. 9. 2015, 31. 8. 2017, 4. 1. 2019, 18. 11. 2019,  

5. 2. 2021, 

− Klasifikacijski načrt BGP Kranj – 10. 4. 2017, 

− Poslovnik vodenja kakovosti – 7. 5. 2018, 

− Pristojnosti in odgovornosti koordinatorja kakovosti in komisije za kakovost v BGP Kranj 

– 16. 10. 2018, 

− Strategija oziroma program vodenja kakovosti in varnosti v BGP Kranj – 1. 3. 2018, 

− Pravilnik o računovodstvu – 20. 11. 2012, 

− Pravilnik o notranjem revidiranju – 15. 11. 2011, 

− Pravilnik o popisu – 10. 10. 2012, 

− Pravilnik o internem strokovnem nadzoru – 9. 10. 2009, 

− Pravilnik o zagotavljanju pravic bolnikom – 25. 2. 2002, 

− Pravilnik o varovanju osebnih in drugih podatkov v BGP – 15. 4. 2014, 

− Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost – 5. 11. 2009, 

− Pravilnik o načinu zagotavljanja informacij javnega značaja – 8. 4. 2009, 

− Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v zavodu – 11. 12. 2009, 

− Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in mobilnih telefonov v službene 

namene 1. 10. 2017, 

− Pravilnik o obvladovanju projektov – 16. 5. 2012, 

− Pravilnik za pripravo standardov in kliničnih poti v zavodu – 17. 12. 2009, 

− Pravilnik o študentskem ter podjemnem delu – 2. 2. 2015, 

− Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih 

substanc pri zaposlenih – 19. 4. 2010, 

− Strategija upravljanja s tveganji – 19. 12. 2008, 

− Poslovnik o osebni zaščitni delovni obleki in obutvi – 13. 6. 2012, 

− Poslovnik o volitvah  delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu – 22. 4. 2001, 

− Navodila o varovanju dostojanstva zaposlenih pri delu – 23. 3. 2012, 

− Pravila o izvajanju pripravništva in specializacije v BGP Kranj – 2. 2. 2015, 
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− Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo – 1. 4. 2014, 

− Izjava o varnosti z oceno tveganja – 12. 10. 2018, 

− Pravilnik o blagajniškem poslovanju – 3. 1. 2011, 

− Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril –

18. 5. 2011, 

− Pravilnik o organizaciji, delovanju in vodenju zdravstvene nege v BGP Kranj – 15. 12. 

2011, 

− Pravilnik o sobivanju partnerja in koriščenju oziroma namestitvi v nadstandardno sobo –

12. 11. 2012, 

− Navodilo o zahtevani stopnji znanja slovenskega jezika na posameznih delovnih mestih 

– 12. 11. 2012, 

− Navodilo za odmero letnega dopusta – 15. 1. 2021, 

− Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev – 1. 3. 2013, 

− Navodila za ukrepanje v primeru incidenta, pojava nalezljivih bolezni pri zaposlenih in  

− ostalih osebah (pacientih in obiskovalcih) – 15. 10. 2018, 

− Navodilo za izvajanje evidence o zdravniških licencah in licencah zdravstvenih delavcev 

– 11. 5. 2015, 

− Program preprečevanja bolnišničnih okužb – 19. 11. 2015, 

− Kodeks priporočenega obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju v BGP Kranj 

– 25. 11.2015, 

− Načrt varovanja varnostnega območja BGP – 28. 2. 2017, 

− Načrt rokovanja z odpadki  – 27. 3. 2018, 

− Navodila za izvajanje varnostno recepcijske službe BGP – 28. 2. 2017, 

− Navodilo za uporabo službenih mobitelov – 29. 11. 2017, 

− Pravilnik o preprečevanju legionele v internem vodovodnem sistemu BGP Kranj – 24. 

10. 2017, 

− Načrt integritete – februar 2013, 

− Navodila o vodenju evidenc za javna naročila pod vrednostnim pragom – 7. 3. 2011, 

− Politika upravljanja s sistemi – 30. 10. 2014, 

− Promocija zdravja na delovnem mestu – 3. 4. 2018, 

− Politika vzdrževanja medicinske opreme, pripomočkov in sanitetnega materiala v BGP 

Kranj – 1. 3. 2018. 

 

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

Bolnišnica ima dolgoročne cilje zavoda zapisane v Strategiji razvoja Bolnišnice za ginekologijo 

in porodništvo Kranj 2015 – 2019. V začetku leta 2020 smo pristopili k prenovi dolgoročne 

strategije in pripravi strategije za obdobje 2020- 2025. Osnutek je bil obravnavan na 21. redni 

seji sveta zavoda dne 23. 6. 2020. Zaradi številnih protikoronskih aktivnosti in omejitev se je 

priprava in sprejem nove strategije časovno podaljšala. 

 

Ključni poudarki iz osnutka nove strategije: 

- Strokovni razvoj in zagotavljanje specialističnega in subspecialističnega zdravstvenega 

varstva s področja ginekologije in porodništva,  

- Širitev zdravstvene dejavnosti  na sorodna in  povezana področja za  zagotavljanje celostne 

obravnave  pacientk z ginekološko-porodniškimi težavami in zmanjšanje   deficitarnosti  v 

gorenjski regiji, 

- Razvoj podporne laboratorijske dejavnosti, 

- Usmerjenost na uporabnike storitev z individualnim pristopom ter celostno obravnavo,  
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- Digitalna preobrazba - informatizacija temeljnih in podpornih procesov, 

- Dolgoročno stabilno poslovanje, 

- Zagotovitev ustrezno urejenih in opremljenih poslovnih prostorov. 

 

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 

Letošnji načrt temelji na nadaljevanju uresničevanja zastavljenih projektov iz dosedanje 

strategije, osnutku strategije za obdobje razvoja za 2020 do 2025,  sanacijskem načrtu sprejetem 

leta 2017 in novelaciji sanacijskega načrta iz leta 2019. 

 

Ključni cilji v letu 2020 so bili: 

- Zagotavljanje zakonitosti poslovanja, 

- Realizacija pogodbeno zakupljenega programa, 

- Finančno vzdržno poslovanje, 

- Priprava in sprejetje strategije razvoja za to srednjeročno obdobje, 

- Reorganizacija zavoda z uskladitvijo in posodobitvijo temeljnih aktov, 

- Izboljšanje delovnih procesov ambulantne in bolnišnične obravnave, 

- Informatizacija poslovnih in zdravstvenih procesov, 

- Celostna obnova prostorov BGP Kranj. 

 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

V letu 2020 smo delno realizirali zastavljene cilje. Podrobnejši pregled načrtovanih ciljev ter 

doseganje le-teh je podano v sledeči tabeli: 

 
 

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev  

Cilj Kazalec doseganja cilja Ciljna vrednost 

kazalnika 

Obrazložitev 

realizacije/ 

nerealizacije 

Zagotavljati zakonito 

poslovanje  

Odsotnost sankcij zunanjih inštitucij 

zaradi kršenja zakonodaje. 

  0 0 

Zagotavljati tekoče 

stabilno poslovanje  

V finančnem smislu pomeni zagotavljati 

ustrezno plačilno sposobnost ter tekoče 

poravnavati obveznosti ob njihovi 

zapadlosti. 

Koeficient plačilne 

sposobnosti 1 

2,53 

Razlaga v točki 8.2. 

(Računovodsko por.) 

Izpolnjevanje 

obveznosti do ZZZS 

Število evidentiranih in obračunanih 

storitev iz Pogodbe z ZZZS 2020 

100 % 94 % 

Razlaga v točki 4.2.2 

(Poslovno por.) 

Poslovati s presežkom 

prihodkov nad 

odhodki. 

Kazalnik gospodarnosti Več kot ali enako 1 0,98 

Razlaga v točki 8.2. 

(Računovodsko por.) 

Razvoj kakovosti Spremljanje predpisanih kazalnikov 

kakovosti 

100 % 100 % 

 

Preprečevanje 

bolnišničnih okužb 

Število evidentiranih bolnišničnih okužb. 0 0 
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Razvoj področja 

ginekologije na 

področju patologije 

medeničnega dna 

Povečano število magnetoterapij glede na 

leto 2019 

30 % več prihodkov 0% 

Razlaga v Tabeli 11 

Preverjanje 

zadovoljstva 

zaposlenih 

Število zaposlenih, ki so oddali anketo o 

zadovoljstvu zaposlenih.  

Vsaj 60 % Izpolnjenih je bilo  

33 % anket.  

Razlaga v Tabeli 11  

Preverjanje 

zadovoljstva pacientk 

na bolnišničnih 

oddelkih 

% zadovoljstva pacientk na oddelkih. Cilji za leto 2020 so 

opredeljeni v 

Analizi anket 

Razlaga pod Tabelo 1 

 

Preverjanje 

zadovoljstva pacientk 

v dispanzerju za 

ženske in CBD 

% zadovoljnih pacientk v dispanzerju za 

ženske in CBD. 

Cilji za leto 2020 so 

opredeljeni v 

Analizi anket 

Razlaga pod Tabelo 1 

 

Trženje storitev, ki 

niso v okviru 

obveznega 

zdravstvenega 

zavarovanja 

Višina prihodkov iz navedenega naslova 

glede na predhodno leto. 

3 % 25%,  

razlaga v Tabeli 101 

Promocija zdravja na 

delovnem mestu 

Izvedba načrtovanih ukrepov in aktivnosti 100% 100% 

 

V letu 2020 smo imeli več nadzorov: 

• Dne 30. 9. 2020 smo imeli 9. redni nadzor nad našim DEPO-jem krvi s strani Zavoda za 

transfuzijsko medicino (ZTM). 

• Dne 7. 7. 2020 smo imeli inšpekcijski kontrolni pregled Inšpektorata Uprave za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). 

• Dne 8. 7. 2020 je bil s strani Komisije za pregled laboratorijev opravljen pregled delovanja 

medicinskega laboratorija, ki je ugotovila, da laboratorij ne izpolnjuje vseh pogojev 

Pravilnika za delovanje laboratorijev. Na osnovi tega mnenja nam je Ministrstvo za zdravje 

izdalo odločbo, da se naša vloga za izdajo dovoljena za izvajanje preiskav brisov 

materničnega vratu zavrne. Na izdano odločbo smo podali pritožbo. 

• Dne 14. 9. 2020 je bil izveden pregled kuhinje s strani NLZOH Kranj s spremljanjem 

higienskega stanja in odvzemom vzorcev hrane, pregled HACCP dokumentacije in 

ustreznost izvajanja tehnoloških postopkov dela s hrano in sanitarno tehnične ureditve ter 

splošnega higienskega stanja prostorov, opreme, pribora, posod in naprav, ki se uporabljajo 

za pripravo in strežbo hrane. 

• Dne 26. 11. 2020 smo imeli s strani AACI redno letno akreditacijsko presojo po standardu 

AACI in ISO 9001. 

 

Nezaključene tožbe oziroma tožbe v teku: 

Civilna zadeva tožnikov mladoletnega otroka in staršev zaradi plačila odškodnine in denarne 

rente v višini 1.018.048 EUR, teče od leta 2016. Dne 12. 2. 2020 smo prejeli sodbo Višjega 

sodišča. Dne 24. 6. 2020 smo vložili Predlog za dopustitev revizije na Vrhovno sodišče, dne 

24. 9. 2020 smo prejeli sklep Vrhovnega sodišča, da se revizija dopusti, zato smo dne 4. 10. 

2020 vložili revizijo zoper celotno pravnomočno sodbo Višjega sodišča.  

 

V letu 2020 smo izvedli interno anketo o zadovoljstvu pacientk na ginekološkem oddelku. Prav 

tako od 11. 11. 2019 v sklopu PREMS poteka tudi  nacionalna raziskava o izkušnjah pacientov 

z obravnavo v bolnišnici.  
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Poleg omenjene ankete smo izvedli tudi anketo o zadovoljstvu pacientk na porodniškem 

oddelku in v porodnem bloku ter v dispanzerju za ženske in centru za bolezni dojk po 

posameznih zdravnikih. 

 

Anketa je pokazala, da je večina pacientk na ginekološkem oddelku zadovoljnih tako s 

kakovostjo storitev kot tudi z odnosom osebja.   

 

Kriterij za ocenjevanje Ocena 

2019 

Ocena  

2020 

Vljudna in spoštljiva obravnava pacientk s strani zdravnikov 93% 93% 

Razumljivi odgovori zdravnikov 81% 87% 

Razumljivi odgovori pred posegi 88% 100% 

Zagotavljanje zasebnosti pacientkam s strani zdravnikov 76% 73% 

Vljudna in spoštljiva obravnava pacientk s strani medicinskih sester 90% 93% 

Razumljivi odgovori s strani medicinskih sester 95% 93% 

Zagotavljanje zasebnosti pacientkam s strani medicinskih sester 74% 73% 

Čakanje na medicinsko sestro do 5 minut 45% 60% 

Enake informacije s strani različnih zdravnikov in medicinskih sester  93% 100% 

Občutek, da zdravniki in medicinske sestre njihove pritožbe jemljejo 

resno 

7% 80% 

Narejeno je bilo vse za zmanjšanje bolečin 71% 100% 

Pojasnitev razlogov jemanja zdravil 55% 53% 

Vedno čista soba, stranišče, kopalnica 86% 78% 

Informacije glede zdravil za jemanje doma 55% 53% 

Informacije o stranskih učinkih zdravil 43% 100% 

 

Večina ocen se je primerjalno na preteklo leto nekoliko izboljšalo.. Rezultati ankete so odraz 

tudi večje zahtevnosti pacientk v času hospitalizacije. Vzrok nizkega odstotka (73%) odgovora 

pri vprašanjih zagotavljanja zasebnosti pacientkam s strani zdravnika in medicinske sestre je v 

pogojih bivanja, saj bo bolniške sobe po večini troposteljne, kjer ni možno zagotavljati 

zasebnosti. Tudi pri vprašanjih o razlogih jemanja zdravil je zadovoljstvo izraženo v nizkem 

odstotku (53%), kar je odraz, 47% odstotka, da pacientke niso potrebovale nobenih zdravil. 

 

Maksimalno se bomo trudili za izboljšanje rezultatov na vseh področjih, saj je naš vodilni moto 

zadovoljstvo pacientk.  

 

Večina pacientk porodnega in porodniškega oddelka je zadovoljnih tako s kakovostjo storitev 

kot tudi z odnosom osebja. Velika večina anketirank je dobilo zelo dober vtis ob sprejemu v 

bolnišnico. Podatki kažejo, da je v letu 2020 manj anketiranih porodnic kot v letu 2019 rodilo 

naravno, brez lajšanja porodne bolečine. Večina porodnic, ki se odloča za lajšanje porodne 

bolečine, pa se odloča za epiduralno analgezijo.  

 

Kriterij za ocenjevanje Ocena 

2019 

Ocena  

2020 

Ocena babice 96% 98% 

Ocena zdravnika 85% 94% 

Ocena strežnic 87% 96% 

Zadovoljstvo s potekom poroda 68% 58% 

Ocena sobnega ginekologa 76% 92% 

Ocena pediatra 89% 90% 
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Ocena medicinske sestre za novorojenčke 89% 90% 

Ocena medicinske sestre za mamice 87% 88% 

Ocena oddelčne medicinske sestre 87% 92% 

Ocena fizioterapevtke 68% 92% 

Navodila in pomoč pri dojenju 93% 98% 

Brezhibna čistoča prostorov 30% 42% 

Zagotavljanje zasebnosti porodnicam 93% 100% 

 

Da je pacient zadovoljen, zagotovo vemo takrat, ko se ponovno vrne po storitve ali ko te 

priporoči prijateljem, znancem. Ocenimo lahko, da so porodnice zadovoljne, saj bi 94% 

porodnic priporočilo našo porodnišnico prijateljem, znancem, in sicer predvsem zaradi 

strokovnosti in prijaznosti osebja.  

 

Vse to nakazuje, da smo na pravi poti, kar zadeva strokovnost osebja, kakovost opravljenih 

storitev kot tudi naš individualni pristop do pacientov in prijaznost osebja.  

 

V dispanzerju za ženske so pacientke zadovoljne z izbranim ginekologom, saj večina (93%) 

ne razmišlja o zamenjavi svojega ginekologa. 

 

Kriterij za ocenjevanje Ocena 

2019 

Ocena 

2020 

Priporočilo izbranega ginekologa prijateljicam 73% 93% 

Zadovoljstvo s postopkom naročanja 72% 94% 

Brez težav pri naročanju 84% 96% 

Datum pregleda v skladu s pričakovanji 69% 94% 

Čas čakanja na pregled 
do 15 

min 

od 15 do 

30 minut 

Odlična ocena korektnosti medicinske sestre ob pregledu 84% 96% 

Dobro mnenje o strokovnem delu nemedicinskega osebja 77% 94% 

Vključenost pacientke s strani zdravnika v odločanje o zdravljenju 76% 92% 

Zadovoljstvo z ginekološkim pregledom 84% 96% 

Razumljivost podajanja informacij zdravnika o bolezni 79% 96% 

Zadovoljstvo z obveščanjem o podaljšanem času čakanja 42% 82% 

Urejenost čakalnice in sanitarij 51% 86% 

Urejenost ambulante 44% 86% 

Zagotavljanje zasebnosti 64% 90% 

 

Ocene zadovoljstva s posameznimi kazalniki so na splošno visoke in so tudi v primerjavi s 

preteklim letom občutno višje. Trudili se bomo za optimalno izboljšanje na področjih, na katere 

lahko vplivamo. Trudili se bomo upoštevati tudi mnenja in predloge, ki so jih pacientke navedle 

v zaključku vprašalnikov. 

 

V centru za bolezni dojk (CBD) lahko ocenimo, da so pacientke zadovoljne z zdravnikom, 

saj le 2% pacientk razmišlja o zamenjavi le-tega in večina bi ga priporočila prijateljem. 

 

Kriterij za ocenjevanje Ocena 

2019 

Ocena 

2020 

Zadovoljstvo s časom, ki ga zdravnik nameni pacientki 87% 96% 

Zanimanje zdravnika za težave pacientk 75% 96% 

Dajanje vseh potrebnih informacij pacientkam 76% 94% 
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o bolezni na razumljiv način 

Vključenost v odločanje o zdravljenju 70% 86% 

Zadovoljstvo s pregledom 90% 90% 

Možnost izražanja pohval in pritožb 88% 96% 

Dobro mnenje o delovanju digitalnega mamografa 69% 80% 

Dobre informacije o delovanju CBD 68% 92% 

Zadovoljstvo z medicinsko sestro, pri kateri se naroča 95% 100% 

Korektnost inženirja radiologije pri slikanju dojk 84% 90% 

Zadovoljstvo z ostalim osebjem 93% 96% 

Odlično mnenje o strokovnosti ostalega osebja 90% 92% 

Urejenost ambulant 54% 88% 

Urejenost čakalnice in sanitarij 48% 88% 

Zadovoljstvo z zagotavljanjem zasebnosti 66% 92% 

 

Še naprej se bomo trudili v največji možni meri zadovoljiti in upoštevati želje ter koristne 

predloge pacientk, da bi veseli dogodek rojstva ponovno želele doživeti v naši porodnišnici, 

ginekološke pacientke pa, da bi se z zaupanjem prepustile naši oskrbi. 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

 

Pogodbeno dogovorjen obseg dela za leto 2020 je bil pripravljen na osnovi pogodbe preteklega 

leta, Splošnega dogovora za leto 2020 (SD 2020) ter Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za 

leto 2020. 

 

V sledeči tabeli prikazujemo pogodbeno dogovorjen program dela z ZZZS. 

 

Tabela 2: Pogodbeno dogovorjen obseg dela 

 
 

V okviru akutne bolnišnične obravnave smo imeli za pogodbeno leto 2020 s pogodbo z ZZZS 

priznanih 4.476 SPP, v letu 2019 pa 4.383 SPP. Razlika predstavlja 93 primerov. 

 

Število porodov, program doječih mater in program splavov so bili v Pogodbi 2020 določeni 

na podlagi realizacije leta 2019. 

 

Na osnovi prestrukturiranja dela specialistične dejavnosti, se nam je v letu 2020 zmanjšal obseg 

na področju Centra za bolezni dojk, povečal pa se je obseg na področju pediatrije ter 

ginekologije in porodništva.  

 

 

 

 

Akutna bolnišnična obravnava št. primerov št. uteži št. primerov št. uteži

Akutna v celoti 4.383 3.841 4.476 3.983

Porodi 1.348 1.590 1.493 1.777

Doječe matere 2019 2020

Doječe matere (št. NOD) 300 287

2019 2020

št. točk št. točk

Pediatrija 12.013 12.338

Ginekologija in porodništvo 48.975 49.674

Bolezni dojk 41.065 39.516

št. točk št. točk

Mamografija 40.764 27.309

št. točk št. točk

UZ dojk 9.874 9.874

2019 2020

Dispanzer za ženske
št. kol. iz 

obisk.

št. kol. iz 

obisk.

Preventiva in kurativa skupaj 87.582 93.409

Preventiva 3.548 3.812
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4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2020 do ZZZS in ostalih 

plačnikov 

 

Obrazec 1 Realizacija delovnega programa 2020 je v prilogi. 

 

Program dela smo načrtovali v skladu s Splošnim dogovorom, ki je bil objavljen dne 11. 6. 

2020 in v skladu s pogodbo z ZZZS. 

 

Na področju akutne bolnišnične obravnave pogodbeno dogovorjenih primerov nismo dosegli. 

Realizacija števila uteži, ki so osnova za plačilo, je bila 93,6%. V primerjavi s preteklim letom 

smo realizirali nižje število primerov in uteži, in sicer zaradi epidemiološke situacije širjenja 

koronavirusa med populacijo.  

 

Realizacija bolnišnično oskrbnih dni doječih mater je bila za 22% nad lanskoletno realizacijo.  

 

V specialističnih ambulantah smo realizirali višje število točk od planiranega obsega na 

področju pediatrije in ginekološko-porodniške specialistike, medtem ko smo v CBD realizirali 

bistveno nižje število točk od planiranega. Program pediatrije je bil za 9,1% nad planom, 

ginekološka in porodniška specialistika je bila prav tako za 9,1% nad planom, UZ dojk je bil za 

27,6% nad planom, medtem ko sta bila pregled dojk za 54,7% in program mamografije za 1,2% 

pod planom. 

 

V primerjavi z lanskim letom smo v večini specialističnih ambulant realizirali višje število točk, 

in sicer na področju pediatrije za 1,7%, ginekološko-porodniške specialistike za 4,7%, UZ dojk 

za 185,6%, medtem ko smo pri mamografiji in pregledu dojk dosegli nižjo realizacijo kot v 

preteklem letu, in sicer pri mamografiji za 1,2% in pri pregledu dojk za 7,3%.  

 

Naš center za bolezni dojk je od 22. 2. 2016 vključen v program DORA, kjer je na letnem nivoju 

planiranih 7.000 slikanj. V letu 2020 smo opravili 5.863 slikanj, kar je 16% pod planom in za 

27,1% manj kot leto poprej. Glavni razlog za manjše število opravljenih slikanj je pojav 

epidemije koronavirusa, zaradi katere smo skladno z navodili DORA morali prekiniti izvajanje 

slikanj v obdobju med 16. 3. 2020 in 1. 6. 2020. 

 

Pri programu medikamentozni splav smo bili za 5,5% pod planom in za 5,5% pod lanskoletno 

realizacijo. Pri programih diagnostične histeroskopije smo v celoti realizirali pogodbeno 

zakupljen program, pri histeroskopskih operacijah pa smo bili nad planom in lanskoletno 

realizacijo za 28,6%. 

 

Program v dispanzerju za ženske je bil 9% pod planom in za 3,7% pod lanskoletno realizacijo.  

 

Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2019 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2020 (vključno z 

Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo 

 

Zap. št. DEJAVNOST 

PLAČANA 

VREDNOST 

2020

INDEKS 

POGODBA 

20/19

EUR % EUR % EUR ind 

1. Akutna boln. obravnava 5.000.958 83,96 5.372.802 84,04 4.939.393 107,44

2. Doječe matere 12.151 0,20 12.115 0,19 15.027 99,70

3. Osnovna zdravstvena dejavnost 449.652 7,55 509.360 7,97 622.960 113,28

4. Spec. amb. dejavnost 493.412 8,28 498.866 7,80 421.625 101,11

Skupaj 5.956.173 100,00 6.393.143 100,00 5.999.005 107,34

POGODBA 2019 POGODBA 2020
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Razliko med Pogodbama za leti 2020 in 2019 predstavlja sprememba programa v Pogodbi 2020 

glede na Pogodbo 2019 (predstavljeno v točki 4.2.1.).  

Odstopanja plačane realizacije v letu 2020 se od Pogodbe 2020 nanašajo na nedoseganje 

zakupljenega programa (predstavljeno v točki 4.2.2.). 

 

Slika 2: Pregled deležev prihodkov po dejavnostih (po plačani realizaciji 2020) 

 
 

Tabela 4: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s 

prospektivnimi primeri  

 
 

V letu 2020 se je povprečna utež celotne akutne bolnišnične obravnave povečala v naši 

bolnišnici iz 0,91 (v letu 2019) na 0,93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnosti

Št. primerov Št. uteži Št. primerov Št. uteži Št. primerov Št. uteži

4.476 3.983 3.913 3.642 87,42 91,44

SKUPAJ 4.476 3.983 3.913 3.642 87,42 91,43

FN 2020 (Pog. 2020) Realizirano 2020 Indeks 2020/FN 2020

- ginekologija in porodništvo
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Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2020 

 
 

Tako porode kot tudi splave je težko načrtovati, saj gre za primere, ki jih zaradi njihove 

specifike ni mogoče natančno načrtovati ali razporejati v čakalne vrste. V letu 2020 sta bila dva 

samoplačniška poroda. 

 

Slika 3: Pregled gibanja števila porodov po letih 

 
 

V letu 2020 je bilo 58 porodov več kot v letu 2019. Rast števila porodov je posledica 

prenovljenega porodnega bloka in strokovnega dela ter prijaznega odnosa zaposlenih. 

 

Tabela 6: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost  

 
 

Pri programu medikamentozni splav smo bili pod planom in pod lanskoletno realizacijo za 12 

primerov. Pri programu diagnostične histeroskopije smo dosegli plan, pri programu 

histeroskopske operacije pa smo presegli plan in lanskoletno realizacijo za 2 primera. 

 

Vsi programi so plačani po realizaciji. 

 

Naziv programa
FN 2020 

(Pogodba 2020)
Realizacija 2020

Indeks   

Re/FN20

Porod 1.493          1.551          103,88

Splav 147          136          92,52

Operacija ženske stresne inkontinence 80          30          37,50

Kirurško zdravljenje rakave bolezni 9          37          411,11

SKUPAJ 1.729 1.754 101,10

FN 2020 Indeks 

(Pogodba 2020) Real. 20/FN 20

Medikamentozni splav 218               206               94,50            

Histeroskopska operacija 7               9               128,57            

Diagnostična histeroskopija 4               4               100,00            

SKUPAJ 229               220               96,07            

Naziv programa Realizacija 2020
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Tabela 7: Pregled števila realiziranih operacij (št. pacientk) 

 
 

V letu 2020 smo realizirali manj velikih in malih operacij kot v letu 2019, skupno število 

operacij je bilo tako za 7,9% nižje kot v letu 2019. Povprečna ležalna doba se je v letu 2020 

malenkost skrajšala, in sicer iz 2,4 dni v letu 2019 na 2,36 dni.  

 

Slika 4: Pregled realiziranih operacij v letih 2019 in 2020 

 
 

4.2.3. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje 

 

Bolnišnica je vključena v nacionalni informacijski sistem eZdravje in  uporablja storitve 

eRecept in eNapotnica in eNaročanje in  nacionalni servis za obveščanje o rezultatih testiranja 

na SARS-CoV-2. Podatke o opravljenih cepljenjih posredujemo v storitev eRCO.  Vključeni 

smo tudi v storitev CRPP, kamor trenutno posredujemo del zahtevanih izvidov. V procesu 

priprave na posredovanje in  na vključitev posredovanja so že vsi zahtevani izvidi. Popolno 

vključitev načrtujemo v letu 2021. 

 
Tabela 8: Vključevanje storitev eZdravje 

  Delež 

1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi 

katerih se ob vpisu podatkov v  informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni 

seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o 

napotnici v centralni sistem eNaročanja. 

 

2,2% 

2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki smo jih v vaši ustanovi izdali v 

lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v CRPP. 

Vpiše se delež ambulantnih izvidov in odpustnih pisem, ki so bila avtomatsko posredovana 

v CRPP, med vsemi izdanimi ambulantnimi izvidi in odpustnimi pismi. 

 

49% 

3 Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še ni ustrezno 

povezan interni šifrant s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni 

sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč) pod 

določeno šifro VZS. Vpisan je delež pacientov, o katerih se ne poroča (oziroma avtomatsko 

poročate pod šifro 9999) v primerjavi s številom vseh čakajočih pacientov. 

 

0% 

2019 2020 Index 2020/2019

Velike operacije 1.255          1.155          92,03

Male operacije 684          630          92,11

SKUPAJ 1.939          1.785          92,06
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Povezave v nacionalni informacijski sistem eZdravje vzpostavljamo in zagotavljamo preko 

varnih spletnih dostopov in bolnišničnega zdravstveno informacijskega sistema BIRPIS21 

(SRC Infonet). 

 

4.3. POSLOVNI IZID 

 

Leto 2020 smo zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki. 

 

Tabela 9: Poslovni izid (v EUR)                                                                                                                                   

 
 

Presežek odhodkov nad prihodki je v letu 2020 znašal 176.805 EUR, kar je slabše od 

načrtovanega in slabše od preteklega leta, ko je bolnišnica leto 2019 zaključila s presežkom 

prihodkov nad odhodki v višini 474.414 EUR. 

 

Razlogov za presežek odhodkov nad prihodki je več. Poglavitni razlog je pojav koronavirusa v 

populaciji in razglasitev epidemije koronavirusa, kar je posledično vplivalo na zmanjšanje 

realizacije pogodbeno zakupljenega programa sklenjenega z ZZZS. 

 

Zaradi epidemije koronavirusa smo morali sprejeti sledeče ukrepe: 

❖ Dne 13. 3. 2020 smo ustavili redni operativni program in preventivno dejavnost. Operativni 

program smo ponovno pričeli izvajati 20. 4. 2020 v omejenem obsegu, medtem ko smo 

preventivno dejavnost ponovno pričeli izvajati dne 11. 5. 2020. 

❖ Dne 16. 3. 2020 smo ustavili program DORA in prenehali izvajati preglede v CBD. Preglede 

v CBD smo ponovno pričeli izvajati dne 28. 4. 2020, medtem ko smo s programom DORA 

ponovno pričeli dne 1. 6. 2020. 

 

Ob tem bi še posebej poudarili, da smo skozi celo leto beležili zmanjšan obisk pacientk in s tem 

zmanjšan obseg zdravstvenih obravnav zaradi prisotnega strahu med pacientkami pred možno 

okužbo s koronavirusom in so posledično odpovedovale preglede in operativne posege. Prav 

tako se je zaradi doslednega izvajanja preventivnih ukrepov preprečevanja pojava oz. širjenja 

koronavirusa s poudarkom na razkuževanju in prezračevanju bolnišničnih in ambulantnih 

prostorov zmanjšal obseg obravnav. 

 

Na rezultat poslovanja v letu 2020 sta vplivala tudi povečan obseg stroškov za OVO v prvi 

polovici leta iz naslova epidemije Covid-19 v višini 60.998 EUR in stroški za izdelavo 

projektne dokumentacije za potrebe energetske sanacije bolnišnice, ki jih je morala plačati 

bolnišnica v višini 38.687 EUR in bodo bolnišnici povrnjena iz naslova projekta React-EU. 

 

Na koncu pa tudi ne gre pozabiti na problem, ki se vleče že vrsto let, in sicer gre za podcenjenost 

ginekologije. Leta 2019 je bila namreč izdelana nacionalna stroškovna analiza, ki je pokazala, 

da je ginekologija podcenjena za min. 6,83%. 

 

INDEKS Real. INDEKS 

2020/ Real. 2019 Real. 2020/FN 2020

CELOTNI PRIHODKI 7.424.968      7.788.528      8.526.241      114,83 109,47

CELOTNI ODHODKI 6.950.554      7.745.057      8.703.046      125,21 112,37

POSLOVNI IZID 474.414      43.471      -176.805      - -

Davek od dohodka pravnih oseb 0      0      0      - -

POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM 

DAVKA OD DOHODKA
474.414      43.471      -176.805      - -

DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V 

CELOTNEM PRIHODKU
6,39%       0,56%       -2,07%       - -

LETO 2019 FN 2020 LETO 2020
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Slika 5: Pregled prihodkov, stroškov in poslovnega izida 

 
 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 

POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
  

V letu 2020 zaradi pojava koronavirusa med populacijo in razglašene epidemije koronavirusa  

nismo v celoti realizirali s strani ZZZS pogodbeno zakupljenega programa.  

 

Po drugi strani pa z veseljem ugotavljamo, da vedno več pacientk (tako ginekoloških kot tudi 

porodnic) prihaja iz celotne Slovenije v našo bolnišnico, kar je dokaz naše pravilne strokovne 

usmeritve. 

 

6. ČAKALNE DOBE 
 

V bolnišnici na nobenem področju ne presegamo najdaljše dopustne čakalne vrste. Zavedamo 

pa se, da lahko taka situacija nastopi, zato imamo pripravljen načrt ukrepov, s katerimi bi čim 

hitreje odpravili vzroke in pripomogli k skrajševanju čakalne dobe. 

 

Čakalne dobe spremljamo redno vsak mesec in jih objavljamo na predvidenih mestih skladno 

z navodili Ministrstva za zdravje in ZZZS.  

 

Ker smo specializirana bolnišnica za ginekologijo in porodništvo, moramo v večini primerov 

čakalne dobe usklajevati skladno z menstrualnim ciklusom pacientk.  

 

V primeru, da bi na katerem koli področju prišlo do nedopustne čakalne dobe, vedno najprej 

analiziramo vzroke, zakaj je do nastale situacije prišlo. 

 

Pregledamo tudi urnike posameznih zdravnikov in v kolikor je mogoče, organiziramo dodaten 

dan za delo v ambulanti ali operacijski dvorani. 

 

NAČRT UKREPOV ZA SKRAJŠEVANJE ČAKALNIH DOB 

 

Čakalne dobe spremljamo za: 

- operativne posege (hospital - sekundarni nivo zdravstvenega varstva), 

- dispanzer za ženske (primarni nivo zdravstvenega varstva), 
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- center za bolezni dojk (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo zdravstvenega 

varstva), 

- kolposkopsko ambulanto (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo 

zdravstvenega varstva), 

- uroginekološko ambulanto (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo 

zdravstvenega varstva), 

- predoperativno ambulanto (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo 

zdravstvenega varstva), 

- neonatalno ambulanto (specialistična ambulantna dejavnost- sekundarni nivo zdravstvenega 

varstva), 

- ultrazvok kolkov dojenčkov (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo 

zdravstvenega varstva). 

 

Čakalne dobe bi se lahko podaljšale zaradi daljše odsotnosti katerega izmed zdravnikov, vendar 

bi v takem primeru delo organizirali tako, da ne bi prišlo do preseganja najdaljših dopustnih 

čakalnih dob.  

 

V primeru operativnih posegov bi pacientke vprašali, če jih lahko operira drug zdravnik in ne 

zdravnik, za katerega so bile planirane (pri večini izbrani ginekolog). V kolikor se s pisno 

privolitvijo ne bi strinjale, da jih operira drug zdravnik, bi najverjetneje privedlo do preseganja 

najdaljše dopustne čakalne dobe.  

 

V dispanzerju za ženske ter v vseh specialističnih ambulantah bi pacientke vprašali, če se 

strinjajo z ambulantno obravnavo, ki bi jo izvedel drug zdravnik in ne njihov izbrani ginekolog. 

V kolikor bi se pacientke s pisno privolitvijo strinjale, bi bile ambulantno obravnavane pri 

drugem zdravniku, prav tako bi lahko organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem primeru 

bi zabeležili, da se  pacientke ne strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku, kar bi lahko 

privedlo do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob. 

 

V centru za bolezni dojk bi pacientke vprašali, če se strinjajo z ambulantno obravnavo, ki bi jo 

izvedel drug zdravnik in ne zdravnik, za katerega so bile planirane. V kolikor bi se  s pisno 

privolitvijo strinjale, bi bile ambulantno obravnavane pri drugem zdravniku, prav tako bi lahko 

organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem primeru bi zabeležili, da se pacientke ne strinjajo 

z obravnavo pri drugem zdravniku, kar bi lahko privedlo do preseganja najdaljših dopustnih 

čakalnih dob. 

 

V neonatalni ambulanti in ambulanti za UZ kolkov dojenčkov bi mamice vprašali, če se 

strinjajo z ambulantno obravnavo, ki bi jo izvedel drug zdravnik in ne zdravnik, za katerega so 

bili njihovi dojenčki planirani (zdravnik, ki je obravnaval novorojenčka po rojstvu). V kolikor 

bi se mamice s pisno privolitvijo strinjale, bi bili dojenčki ambulantno obravnavani pri drugem 

zdravniku, prav tako bi lahko organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem primeru bi 

zabeležili, da se mamice ne strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku, kar bi lahko privedlo 

do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob. 

 

UPRAVLJANJE ČAKALNIH SEZNAMOV 

 

Operacije 

Za operacije imamo čakalno vrsto, ki jo upravljamo tako, da ob prejemu potrdila o izdani e-

napotnici le-tega vnesemo v čakalni seznam. Pacientka je v roku 3-4 tednov (odvisno od stopnje 

nujnosti) klicana na posvet k anesteziologu. Po opravljenem posvetu pri anesteziologu, 

medicinska sestra, ki je koordinatorica za operativni program, zbere dokumentacijo pacientk, 
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ki so pripravljene za operacijo in jih preda zdravniku, ki je odgovoren za načrtovanje 

operativnega programa.  

 

Operativni program se piše redno vsak teden in takrat so pacientke, glede na stopnjo nujnosti 

in menstrualni ciklus, uvrščene na program. Ko je program pripravljen, koordinatorka pokliče 

pacientke in jih seznani s podrobnostmi priprave na operacijo in sprejema v bolnišnico. Ko je   

operativni poseg opravljen, pacientko v čakalni vrsti zaključimo. 

 

UZ kolkov 

Za kontrolni pregled UZ kolkov morajo starši v roku 14 dni po izdaji e-napotnice, ki jo dobijo 

ob prvem pregledu pri izbranem pediatru, otroka naročiti osebno, po telefonu ali po e-pošti. Za 

UZ kolkov novorojenčkov imamo čakalno knjigo, saj mora biti opravljen skladno s strokovnimi 

smernicami in se točno lahko določi datum.  

 

Neonatalna ambulanta 

Novorojenca na  kontrolni pregled  naroči pediater ob odpustu iz bolnišnice. Starši prinesejo 

napotnico od izbranega pediatra. Po opravljenem pregledu, pediater napiše izvid. 

 

Specialistične ambulante 

Pacientka pošlje potrdilo o izdani e-napotnici, ki jo pregleda zdravnik specialist ginekolog. 

Glede na stopnjo nujnosti in vrsto storitve, jo naročimo na pregled. Po opravljenem pregledu, 

zdravnik napiše izvid. 

 

Dispanzer za ženske 

V dispanzerju za ženske imamo čakalno knjigo, saj imajo zdravniki točno določen urnik, kdaj 

delajo v ambulanti. Pacientke se razporedi glede na stopnjo nujnosti. V dispanzerju ne 

potrebujemo napotnice, ker gre za primarni nivo zdravstvenega varstva. Čakalna knjiga je 

urejena tako, da se točno vidi, ali pacientka prihaja na ginekološki pregled, ali nosečnica v 

posvetovalnico, kar je pomembno glede na strokovne smernice obravnave nosečnic. Pacientke 

se lahko naročijo preko spletnega obrazca na naši spletni strani, telefona ali osebno. 

 

Center za bolezni dojk 

V centru za bolezni dojk imamo čakalno knjigo, saj pacientke takoj dobijo datum pregleda, in 

sicer tako, da pošljejo potrdilo o izdani e-napotnici oziroma pokličejo po telefonu in sporočijo 

številko e-napotnice, lahko pa pridejo tudi osebno. Razvrščene so glede na stopnjo nujnosti.  

 

DORA 

Državni preventivni program za odkrivanje raka na dojkah DORA izvajamo v bolnišnici od leta 

2016. 

 

Pacientke za program DORA so naročene preko klicnega centra DORA v Ljubljani. Ciljna 

skupina žensk je starost od 50 do 69 let. Za storitev ne potrebujejo napotnice. 

 

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

 
Na splošno lahko poslovanje v letu 2020 ocenimo kot dobro upoštevajoč stanje bolnišnice (slabi 

bivalni pogoji, star operacijski blok, stara in dotrajana oprema,…) in pojav epidemije Covid-

19, ki je pomembno vplival na realizacijo programa v letu 2020. Kljub temu smo v lanskem 

letu uspeli ustvariti višje prihodke od prodaje storitev iz pogodbeno zakupljenega programa, 

kot leto poprej. 

 

mailto:i
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K temu je tudi v lanskem letu pomemben delež prispevalo povečanje števila porodov v odnosu 

na predhodno leto. 

 

Zgoraj navedeno potrjuje, kako pomembna je primerna urejenost prostorov in opreme, saj je 

obnova porodnega bloka pomembno prispevala k povečanju števila porodov. 

 

S tem namenom smo v letu 2020 uredili novo malo operacijsko dvorano in kupili potrebno 

opremo, da bi se v prihodnjih letih povečalo število operacij in posledično tudi prihodki iz tega 

naslova.  

 

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 

V nadaljevanju so prikazani kazalniki poslovne in stroškovne učinkovitosti.  

 

8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 

 

Obrazec 8 Kazalniki učinkovitosti 2020 bo pripravljen naknadno. 

 

8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 10: Finančni kazalniki poslovanja 

 
 

Kazalnik gospodarnosti je v letu 2020 manjši od 1,00 ker je bolnišnica poslovno leto 2020 

zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki.  

 

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbi z ZZZS se je v letu 2020 v primerjavi s preteklim 

letom znižal za 11,5%.  

 

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev se je v letu 2020 v primerjavi s preteklim letom 

zmanjšal za 19,8%. 

 

Stopnja odpisanosti opreme v letu 2020 znaša 0,79 in je nižja za 4,8% kot je bila v letu 2019. 

 

Dnevi vezave zalog materiala so se glede na preteklo leto podaljšali za 8 dni. 

INDEKS

20/19

1. Kazalnik gospodarnosti 1,07       0,98       91,59       

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 5,06       4,48       88,54       

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev 63,58       50,99       80,20       

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,83       0,79       95,18       

5. Dnevi vezave zalog materiala 31,60       39,66       125,51       

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,68       2,53       150,60       

7. Koeficient zapadlih obveznosti 3,18       0,85       26,73       

8. Kazalnik zadolženosti 0,66       0,78       118,18       

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z 

gibljivimi sredstvi
0,49       0,48       97,96       

10. Prihodkovnost sredstev 0,86       0,97       112,79       

KAZALNIK LETO 2019 LETO 2020
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Koeficient plačilne sposobnosti znaša 2,53 kar pomeni, da smo obveznosti do dobaviteljev v 

povprečju plačevali s precejšnjo zamudo. V letu 2020 smo za plačilo obveznosti potrebovali 

povprečno 119 dni.  

 

Koeficient zapadlih obveznosti znaša 0,85 in prikazuje delež zapadlih obveznosti na dan 31. 

12. 2020 glede na povprečen promet do dobaviteljev v letu 2020. Ta koeficient je nižji kot v 

letu poprej. 

 

Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev in se je v 

primerjavi z letom 2019 povišal.  

 

Vrednost kazalnika »pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi« se je v 

primerjavi z letom 2020 znižal. 

 

Prihodkovnost sredstev nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka 

in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo 

zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Vrednost kazalnika se je 

povišala v primerjavi z letom 2019.   

 

9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN 

VARNOSTI 
 

Naše vodilo je nenehno nadgrajevanje varnosti in kakovosti v skladu z Nacionalno strategijo 

kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje. Zavedamo se, da brez 

nenehnega nadgrajevanja kakovosti in nenehnega nadzora le-te na vseh področjih našega 

delovanja (strokovno, organizacijsko, poslovno) ne moremo dolgoročno zagotavljati storitev, 

kakršne naši uporabniki storitev pričakujejo, zahtevajo in jim tudi pripadajo. 

 

Zavedamo se nujnosti standardizacije delovnih procesov in zdravstvenih storitev kot tudi 

rednega merjenja kazalnikov kakovosti. Z našimi strokovnimi in kakovostnimi storitvami 

zagotavljamo varno in kakovostno, celostno in individualno obravnavo naših uporabnikov 

storitev.  

 

Redno spremljamo in poročamo tako kazalnike kakovosti na perinatalnem področju kot v 

ginekologiji in zdravstveni ter babiški negi. Spremljamo tudi kazalnike kakovosti na področju 

programa preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom. 

 

Redno spremljamo in poročamo ter rezultate objavljamo na zahtevanih mestih za kazalnike 

kakovosti, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje. 

 

Prav tako spremljamo kazalnike kakovosti na področju zdravstvene nege, katere smo sami 

določili in tako spremljamo varnost in kakovost negovalne oskrbe naših uporabnikov storitev.  

 

Na področju perinatologije smo v zadnjih letih naredili velik korak pri razvoju stroke in 

kakovosti.  

 

Z uvedbo sodobnih laparoskopskih tehnik intenzivno razvijamo tudi področje ginekologije. 

Nadaljujemo in razvijamo izvajanje zahtevnejših ginekoloških operacij, kjer uspešno 

sodelujemo z abdominalnim kirurgom in onkologom. 
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V letu 2020 smo v mesecu maju nadaljevali s  spremljanjem obveznega kazalnika kakovosti, ki 

ga je določilo Ministrstvo za zdravje, to je higiena rok. Opazovanja v mesecu novembru zaradi 

takratne epidemiološke situacije širjenja koronavirusa med populacijo nismo izvedli. 

Poročilo smo oddali skladno z navodili Ministrstva za zdravje. 

 

Zaradi zagotavljanja varne in kakovostne obravnave pacientk spremljamo neskladja/napake/ 

odstopanja, ki lahko vplivajo na varnost in kakovost opravljenih storitev ter posledično na 

zdravje uporabnikov naših storitev. 

 

O ugotovitvah poročamo odgovornim osebam za posamezno področje. Poročilo mora vsebovati 

preventivne in korektivne ukrepe, ki pripomorejo, da preprečimo nastanek oziroma pojav 

ponovnega neljubega dogodka. 

 

Skladno s protokolom smo pri uporabnicah naših storitev v letu 2020 odvzeli 5 nadzornih brisov 

na prisotnost MRSA. Vsi izvidi so bili negativni. 

 

Zabeležili in obravnavali smo le 1 padec pri pacientkah uporabnicah naših storitev.  

 

V letu 2020 smo zabeležili 9 vbodov zaposlenih z ostrim predmetom oziroma parenteralnih 

poškodb. Dogodki so bili obravnavani po sprejetih internih protokolih, ki so narejeni po 

navodilih NIJZ Kranj. Zaposleni in uporabnice naših storitev niso utrpeli poslabšanja 

zdravstvenega stanja.  

 

Pri 5-ih uporabnicah naših storitev je prišlo do nenamerne punkcije oziroma laceracije.  

 

V bolnišnici imamo sistem obvladovanja in preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom, 

katerega temelj so notranji protokoli, smernice, navodila in standardni operativni postopki 

(SOP) za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb. Za celoten sistem skrbi 

bolnišnična KOBO. V letu 2020 je bilo večino aktivnosti usmerjenih in izvedenih v 

preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. 

 

Na  področje zdravstvene in babiške nege smo pričeli spremljati 2 nova kazalnika kakovosti. 

To sta opazovanje vbodnega mesta perifernega i. v. kanala pri novorojenčku in smotrna uporaba 

zaščitnih rokavic pri kontroli krvavitve po porodu. 

 

Z novimi kazalniki kakovosti nadgrajujemo sistem spremljanja stopnje kakovosti in varnosti 

pri izvajanju negovalnih intervencij, ki jih negovalni kader izvaja tekom negovalne obravnave 

uporabnic naših storitev.  

Spremljanje kazalnikov kakovosti bo pripomoglo tudi k spremljanju stopnje zagotavljanja  

obvladovanja in preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom.  

 

Pokazatelj našega strokovnega in kakovostno opravljenega dela je zadovoljstvo uporabnikov 

naših storitev, katerega spremljamo z izvajanjem internih anket.  

 

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj že od nekdaj slovi po varni in kakovostni 

obravnavi uporabnikov naših storitev. Kazalnik kakovosti naših storitev je visok procent 

zadovoljstva naših pacientk, katerega redno spremljamo preko anket. 

 

Tako zdravniki kot medicinske sestre in babice svoje znanje nadgrajujejo z izobraževanjem 

tako na internih kot tudi eksternih izobraževanjih. Z uvajanjem novih postopkov in metod dela 

pridobijo in nadgradijo tudi nove praktične veščine.  
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V letu 2020 smo izvedli 3 interne strokovne nadzore nad potekom obravnave pacientk pri 

zdravnikih in 5 internih strokovnih nadzorov nad negovalno obravnavo uporabnikov naših 

storitev.  

 

V letu 2020 smo imeli 4 pritožbe, ki smo jih obravnavali kot prijave kršitve pacientovih pravic. 

Tri primere smo zaključili, en primer iz leta 2019 še poteka. 

 

V letu 2020 smo 26. novembra vse presoje kakovosti in varnosti izvedli skupaj. Vse presoje so 

bile uspešno opravljene. Tako presoja skladnosti z novim ISO standardom 9001:2015, presojo 

skladnosti našega delovanja z mednarodnimi akreditacijskimi standardi za zdravstvene 

organizacije AACI 5.0 kot presojo skladnosti našega delovanja s kliničnim standardom AACI 

2.1. za odličnost v porodništvu.  

 

ISO standard 9001:2008 smo  pridobili že v letu 2012. V letu 2018 smo uspešno opravili 

certifikacijsko presojo za ISO 9001:2015. 

 

Za skladnost našega delovanja z mednarodnimi akreditacijskimi standardi za zdravstvene 

organizacije AACI 4.3 smo akreditirani že od leta 2014.  

 

Od leta 2016 je naša bolnišnica akreditirana tudi po kliničnem standardu AACI 2,1 za odličnost 

v porodništvu. 

 

Poleg zunanjih presojevalcev, ki ocenjujejo skladnost našega delovanja z omenjenima 

standardoma, tudi sami z rednimi notranjimi presojami ocenjujemo skladnost našega delovanja 

s standardi. Ugotovitve notranje presoje in plan korektivnih ter preventivnih ukrepov z roki 

odprave nepravilnosti oziroma odklona so nam vodilo za nenehno nadgrajevanje sistema 

varnosti in kakovosti v bolnišnici. 

 

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj ima status učne bolnišnice. V šolskem letu  

2019/2020 smo morali zaradi epidemije s koronavirusom izvajanje kliničnih vaj za določeno 

obdobje ukinit oziroma prilagoditi. Kljub temu, smo nekaj dogovorjenih terminov izvedli.  

 

Omogočili  smo  izvedbo kliničnih vaj za  8 študentk babištva Zdravstvene fakultete v Ljubljani. 

Izvedli smo tudi 5 praktičnih delov zaključnega strokovnega izpita študentk babištva.  

 

Praktičnih vaj za dijake 3. in 4. letnikov Srednje zdravstvene šole Jesenice, ki pridejo v 

bolnišnico v večjih skupinah (po 11 dijakov), v šolskem letu 2019/2020, zaradi epidemije nismo 

omogočili. 

 

Praktično usposabljanje dijakov (PUD) so opravili 4 dijaki Srednje zdravstvene šole Jesenice 

ter 8 dijakov Srednje zdravstvene šole Ljubljana. 

 

Klinične vaje rednih in izrednih študentov zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Jesenice je 

opravilo skupno 36 študentov, dodatno je 6 študentov opravljalo izbirno klinično usposabljanje. 

V sklopu programa mednarodne izmenjave Erasmus, smo gostili 2 študentki zdravstvene nege 

iz Španije.  

 

Klinične vaje sta opravili dve študentki izrednega študija zdravstvene nege Alma Mater 

Europea. 
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V šolskem letu 2019/2020 so pri nas izvajali kroženje v sklopu pripravništva 4 pripravniki 

zdravstvene nege, ki opravljajo pripravništvo v Domu počitka Mengeš. 

 

Vključujemo se tudi v raziskovalne projekte, ki jih študentje vključijo v diplomske, magistrske 

in doktorske naloge. Redno se udeležujemo šole za klinične mentorje, ki jo organizira FZAB 

Jesenice. 

 

V letu 2020 je v bolnišnici opravljalo program kroženja 7 specializantov in 2 sekundarija (3 

specializanti urgentne medicine, 2 specializantki družinske medicine in 1 specializantka 

ginekologije in porodništva). Klinične vaje iz ginekologije in porodništva so  opravljali 4 

študentje medicine.  

 

10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Ocena notranjega nadzora javnih financ je pripravljena na podlagi objavljene metodologije za 

pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega 

računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih 

ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen 

točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07). Objavljen samoocenitveni vprašalnik je enoten 

za vse proračunske uporabnike.  

 

K izpolnjevanju vprašalnika smo povabili 20 vodij organizacijskih enot. Vprašalnik je izpolnilo 

10 zaposlenih.  

 

Rezultat ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2020 izkazuje, ob upoštevanju vseh 

vprašanj, v povprečju boljši rezultat kot v letu 2019 (povprečje 2016 - 83,17, povprečje 2017 -

81,85, povprečje 2018 - 76,25, povprečje 2019 - 80,15 in povprečje 2020 - 83,45). Ugotavljamo, 

da so vodje k ocenjevanju pristopili s pravilnim odnosom. Osveščenost je vse večja, kar je 

vplivalo tudi na rezultat. Za vodstvo pa je to signal, da v bodoče še bolj prisluhne vodjem in 

odpravi pomanjkljivosti. 

 

Bolnišnica ima izdelan register tveganj, ki ga vsakoletno ažurira. 

 

Bolnišnica ima izdelan Načrt integritete. Na podlagi Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje 

načrtov integritete smo v skladu s 25. členom Komisijo za preprečevanje korupcije dolžni 
obvestiti o eventualnih spremembah vezano na institucijo. Delovna skupina je v skladu z 10. 

členom (naloge delovne skupine) Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete 

na svoji seji ugotovila, da v letu 2020 v naši ustanovi ni bilo prejetih prijav in ugotovljenih 

koruptivnih dejanj.  

 

Bolnišnica nima lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto pristopimo k revidiranju 

enega področja poslovanja, ki ga za nas opravi zunanja revizijska služba.  

 

Katero področje bo revidirano v letu 2021, bo odločil Svet zavoda na svoji redni seji v mesecu 

marcu 2021. 

 

 

 

 



Letno poročilo 2020                                                       Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

 

30 

 

11. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 

BILI DOSEŽENI 
 

Tabela 11: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

NEDOSEŽENI CILJI UKREPI 
TERMINSKI NAČRT 

ZA DOSEGANJE 

Zagotavljanje tekočega 

stabilnega poslovanja in 

poslovanje s presežkom 

prihodkov nad odhodki 

Izvajanje in spremljanje sprejetih 

sanacijskih ukrepov – zaključeno 6. 8. 

2020 po sklepu Vlade RS / 

Izdelava SWOT analize in priprava 

predlogov za širitev zdravstvenih 

programov 

Leto 2021 

Poslovati s presežkom 

prihodkov nad odhodki 

Kazalnik gospodarnosti ≥ 1 /  

ukrepi enako kot v prejšnji alineji 

Leto 2021 

Izpolnjevanje 

obveznosti do ZZZS 

Sprejem ukrepov za 100% realizacijo 

pogodbeno zakupljenega programa 

ZZZS / v letu 2020 smo ga realizirali 

zgolj v višini 94% zaradi epidemije 

koronavirusa 

Mesečno spremljanje 

realizacije programa 

 

Razvoj področja 

ginekologije na 

področju patologije 

medeničnega dna 

Povečano število magnetoterapij glede 

na leto 2019 – 30% več prihodkov / 

cilj ni realiziran zaradi epidemije 

koronavirusa 

Leto 2021 

Vsaj 60 % izpolnjenih 

anket o zadovoljstvu 

zaposlenih 

Motiviranje zaposlenih za izpolnitev 

ankete s strani nadrejenih / v letu 2020 

je anketo izpolnilo 33% zaposleni, kar 

je 10% več kot lani  

Leto 2021 

 

Leto 2020 je močno zaznamoval pojav epidemije koronavirusa SARS-CoV-2, kar se je močno 

odrazilo tudi na poslovanju bolnišnice, zaradi česar nismo uspeli v celoti realizirati pogodbeno 

zakupljenega programa ZZZS in smo posledično poslovno leto zaključili s presežkom 

odhodkov nad prihodki. 

 

V letu 2020 je anketo o zadovoljstvu zaposlenih izpolnilo 33% zaposlenih, kar je za 10% več 

kot leto poprej in je odraz boljše klime med zaposlenimi. Še vnaprej si bomo prizadevali za 

boljše vzdušje med zaposlenimi, kar bo zagotovo vplivalo na še večji deleže zaposlenih, ki bodo 

izpolnili anketo. 

 

12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

Naša bolnišnica je osrednja bolnišnica za ginekologijo in porodništvo na Gorenjskem in na vseh 

področjih delovanja skrbi, tako na preventivnem kot na kurativnem področju, za prebivalke in 

prebivalce Gorenjske kot tudi drugih delov države. Aktivno smo vključeni tudi v izobraževanje 

(šola za starše, izobraževalne oddaje, mediji, učna bolnišnica). 
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13. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 

KADROVSKE POLITIKE, POROČILO O INVESTICIJSKIH 

VLAGANJIH IN POROČILO O JAVNEM NAROČANJU 
 

13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 

Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2020 je v prilogi. 

 

Majhnost bolnišnice ter številna področja delovanja zahtevajo od zaposlenih prilagodljivost in 

obvladovanje različnih področij aktivnosti na vseh oddelkih.  

 

V BGP je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 145 delavcev, od tega 7 delavcev s krajšim 

delovnim časom, in dva delavca z dopolnilnim delovnim časom. S skrajšanim delovnim časom 

so zaposleni zdravniki, in sicer trije zdravniki z 20% delovnim časom, en zdravnik s 40 % 

delovnim časom, en zdravnik s 60% delovnim časom, en zdravnik s 60% delovnim časom na 

delovnem mestu zdravnik specialist in 20% na delovnem mestu strokovnega direktorja, en 

zdravnik z 80% delovnim časom ter en zdravnik s 50% delovnim časom, kar skupaj predstavlja 

3,7 delavce. Osem delavcev je zaposlenih zaradi nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti ter 

odsotnosti zaradi materinskega in starševskega varstva. Te zaposlitve se ne vštevajo v kadrovski 

načrt. Zaposlenih imamo tudi pet specializantov, katerih plače se financirajo iz namenskih 

sredstev in so refundirane. Tako je 133 delavcev zaposlenih za določen in nedoločen čas s 

polnim delovnim časom. Od tega smo v letu 2020 zaposlili zdravnika specialista radiologije za 

polovični delovni čas, zdravnika specialista neonatologa, zdravnika specialista patologa, 

radiološko inženirko za storitve DORA, diplomirano babico v dispanzerski dejavnosti, 

diplomirano babico v porodnem bloku, diplomirano medicinsko sestro v intenzivni negi ter 

diplomirano fizioterapevtko. 

 

Zaradi premagovanja kadrovskih težav v času epidemije Covid-19, smo v letu 2020 sklenili 3 

pogodbe za določen čas, 2 delavki pa sta nas v letu 2020 zapustili. 

 

Skozi celotno leto 2020 smo imeli 4 delavke trajno odsotne zaradi bolniškega staleža in 2 

delavki več kot polovico leta.  

 

Zaradi omejitev in pogojev iz zdravniških spričeval, pridobljenih na kontrolnih zdravstvenih 

pregledih, smo morali 2 delavki prerazporediti na lažji in ustreznejši delovni mesti, 2 delavki 

pa imata vloženi vlogi za obravnavo pri Invalidski komisiji za popolno invalidsko upokojitev. 

2 delavki še nimata zaključenih zdravniških spričeval. V letu 2020 je bilo 7 delavk odsotnih 

zaradi materinskega in starševskega dopusta, vse odsotnosti so se ustrezno nadomeščale. 1 

delavka na delovnem mestu kuharica opravlja delo s krajšim delovnim časom zaradi 

starševstva. 

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2020 znašalo 136,55 zaposlenih. 

Razlika v primerjavi z letom 2019 (127,86 zaposlenih) je nastala zaradi epidemije Covid-19. 
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Tabela 12: Ure bolniške in porodniške odsotnosti po profilih kadra 

Skupine 
zaposlenih 

Bol. v breme BGP Bol. v breme ZZZS Porodniška SKUPAJ 

Leto 2019 2020 Indeks 2019 2020 Indeks 2019 2020 Indeks 2019 2020 Indeks 

ZDRAVNIKI (E01) 856 1.931 225,6 320 958 299,4 0 0 - 1.176 2.889 245,7 
ZDRAVSTVENA NEGA 

(E03) 4.140 4.220 101,9 6.113 7.132 116,7 7.276 8.248 113,4 17.529 19.600 111,8 
OSTALI 

ZDRAVSTVENI 
DELAVCI (E02) 0 0 0,0 96 72 75,0 0 0 - 96 72 75,0 
ZDRAVSTVENI 

SODELAVCI (E04) 260 1.470 565,4 115 1.720 1495,7 3.010 1.692 56,2 3.385 4.882 144,2 
NEZDRAVSTVENI 

DELAVCI (J) 3.322 3.309 99,6 3.806 4.702 123,5 1.973 3.942 199,8 9.101 11.953 131,3 

SKUPAJ 8.578 10.930 127,4 10.450 14.584 139,6 12.259 13.882 113,2 31.287 39.396 125,9 

 

Bolniške odsotnosti v breme BGP so bile v letu 2020 za 27,4% višje kot v letu 2019, bolniške 

odsotnosti v breme ZZZS glede na preteklo leto pa višje za 39,6%, vendar je bila bistvena 

razlika po posameznih profilih kadra. Porodniških odsotnosti je bilo za 13,2% več glede na 

preteklo leto. 

 

Pri tem poudarjamo, da je bilo v letu 2020 skupaj 1.465 ur odsotnosti zaradi epidemije Covid-

19 (varstvo otrok, ukinitev javnega prevoza, čakanje na delo, preventivna, izolacija, karantena 

zaradi stika z okuženo osebo). Ure so vključene k bolezninam v breme delodajalca. 

 

Ure boleznine specializantov niso vključene v podatke, ker celotno plačo specializantov 

refundiramo: 

- za leto 2019: 137 ur boleznine do 30 dni  + 3.768 ur porodniški dopust 

- za leto 2020: 381 ur boleznine do 30 dni (od tega Covid odsotnosti 64 ur) + 8 ur bol. v  

breme ZZZS  + 328  ur porodniški dopust 

 

Tabela 13: Ure odsotnosti zaradi epidemije covid-19 

Ure odsotnosti zaradi epidemije po skupinah 
zaposlenih:   

ZDRAVNIKI (E01) 56 

ZDRAVSTVENA NEGA (E03) 547 

OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI (E02) 0 

ZDRAVSTVENI SODELAVCI (E04) 603 

NEZDRAVSTVENI DELAVCI (J) 259 

Skupaj 1.465 

 

Zadovoljni zaposleni so osnova za kakovostno delo in posledično zadovoljstvo pacientov, zato 

smo tudi v letu 2020 izvedli anketo zadovoljstva zaposlenih. Na anketo je odgovorilo 48 

zaposlenih, kar predstavlja 33,1% zaposlenih (lani  23% ). 

 

Ocene zadovoljstva z direktorjem so primerjalno na ocene zadovoljstva v preteklem letu višje, 

in sicer v povprečju za kar 0,5 ocene, kar lahko razberemo in spodnjih tabel.  

 

Ocena direktorja 

Povprečna 

ocena 2019 

možnost 1 - 5 

Povprečna 

ocena 2020 

možnost 1 - 5 

Način vodenja 3,6 4 

Zadovoljstvo z rezultati dela direktorja 3,6 4,1 

Odnos do zaposlenih 3,6 4,1 

Upoštevanje predlogov in pobud 3,2 4 
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Zadovoljstvo zaposlenih Leto 2019 Leto 2020 

Z delom, ki ga opravljajo 92 % 90 % 

Organizacije ne bi menjali 53 % 70 % 

Delovnega mesta ne bi menjali 77 % 74 % 

Vodstvo je učinkovito 58 % 98 % 

Vodje cenijo dobro opravljeno delo 54 % 74 % 

Nadrejeni pomaga zaposlenim pri delu 85 % 93 % 

Zadovoljstvo s plačo 46 % 44 % 

Poznanost vizije in poslovnih ciljev 73 % 74 % 

BGP je ugledna bolnišnica 85 % 91 % 

Stanje BGP se je spremenilo na boljše 50 %     88 % 

 

V tabeli, ki preučuje zadovoljstvo zaposlenih, lahko opazimo, da se je v splošnem njihovo 

zadovoljstvo z razmerami v zavodu dvignilo, nekoliko je le upadlo zadovoljstvo z delom, ki ga 

opravljajo. Znatno se je povečalo mišljenje, da se je stanje v bolnišnici spremenilo na bolje, 

hkrati pa so zaposleni prepoznali, da je vodstvo pri svojem delu učinkovito, njihovi neposredni 

vodje pa cenijo dobro opravljeno delo in svojim zaposlenim priskočijo na pomoč.  

13.1.2. Ostale oblike dela 

 

V letu 2020 so bili stroški pogodbenega dela v višini 359.929 EUR in so bili nižji za 13,6% v 

primerjavi s predhodnim letom. Glavnina pogodbenega dela se nanaša na zagotavljanje 

neprekinjenega zdravstvenega varstva.  

 

Pogodbenega dela se poslužujemo v primeru, kadar povečan obseg dela ni zadosten, da bi 

upravičeval dodatno zaposlitev ter pri deficitarnem kadru z namenom pokritja potreb zavoda. 

 

Stroški pogodbenega dela zunanjih zdravnikov za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega 

varstva v primerjavi z lastnimi zaposlenimi so po opravljenih stroškovnih analizah nižji in zato 

ekonomsko upravičeni.  

 

Stroški dela študentov so v letu 2020 znašali 66.592 EUR in so višji za 4,6% v primerjavi z 

letom 2019. V celotnih stroških ne predstavljajo pomembnejšega deleža. V primeru daljših 

odsotnosti redno zaposlenih, ko dodatno zaposlovanje ni dovoljeno, je mogoče s pomočjo 

študentskega dela nadomestiti njihove odsotnosti. Prav tako študenti opravljajo delo vstopne 

triaže, ki smo jo vpeljali zaradi zagotovitve nadzorovanega dostopa pacientk v bolnišnico po 

razglasitvi epidemije Covid-19. Posledično so zaradi epidemije Covid-19 stroški dela študentov 

višji za 10.767 EUR. 

13.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 

Izobraževanje zaposlenih je urejeno s Pravilnikom o izobraževanju zaposlenih v zavodu. V letu 

2020 smo se udeleževali strokovnih izobraževanj doma in v tujini in sodobna spoznanja stroke 

prenašali na sodelavce in v naše vsakodnevno delo. Dopolnili smo sistem načrtovanega  prenosa 

znanja na področju zdravljenja in diagnostike, tako da so sedaj vsem našim strokovnim internim 

izobraževanjem s področij zdravljenja in diagnostike ter zdravstvene in babiške nege priznane 

licenčne točke za obnovitev licenc.    
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V letu 2020 smo za izobraževanje namenili 10.421 EUR, v letu 2019 pa 18.811 EUR. Znesek 

vključuje kotizacijo, prevozne stroške in nočnine. Za namene izobraževanja smo prejeli 5.079 

EUR donacij. 

 

V letu 2020 smo imeli na podlagi odločbe Zdravniške zbornice zaposlenih 5 specializantov, od 

tega 3 specializantke ginekologije in porodništva, 1 specializantko anesteziologije z 

reanimatologijo in 1 specializanta radiologije.  

13.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

Že več let za pranje in likanje perila skrbi zunanji izvajalec, ki ga izberemo na podlagi javnega 

naročila. V letu 2018 smo izvedli ponovni postopek za oddajo pranja in likanja perila za 

pogodbeno obdobje treh let.  Javno naročilo je bilo oddano podjetju Salesianer Miettex Periteks, 

ki je oddal najugodnejšo ponudbo.  

 

Strošek pranja perila je za leto 2020 znašal 13.688 EUR. Nadzor nad prejetim in izdanim 

perilom izvaja vzdrževalka perila.  

 

Storitve fizičnega varovanja so bile leta 2018 oddane v skladu s 47. členom ZJN-3 po postopku 

naročila male vrednosti za obdobje treh let. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Protect 

Infra d.o.o. Strošek v letu 2020 za opravljene storitve je bil 63.027 EUR. Lastnega kadra za 

varovanje nimamo. 

 

Transfuziološke preiskave za nas opravlja Zavod za transfuzijsko medicino v Ljubljani (ZTM). 

V letu 2020 je strošek preiskav znašal 39.477 EUR. Zdravnika specialista transfuziologa 

nimamo, ZTM pa po pogodbi zagotavlja strokovno sodelovanje specialista transfuzijske 

medicine. 

 

Histopatološke preiskave za našo bolnišnico opravlja Splošna bolnišnica Izola (SB Izola), ki je 

bila najugodnejši ponudnik. V letu 2020 je strošek preiskav znašal 122.764 EUR.  

 

V letu 2015 smo laboratorijske preiskave oddali zunanjemu izvajalcu, in sicer KOPA Golnik. 

V letu 2020 je strošek laboratorijskih preiskav znašal 92.849 EUR.  

 

13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020  

 

Obrazec 4 Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 je v prilogi. 

 

V letu 2020 smo realizirali za 485.087 EUR investicij, planirana sredstva pa so bila 777.521 

EUR. 

 

V nabavo medicinske opreme smo investirali 201.198 EUR. Nabavili smo: analizator Alinity, 

termodezinfektor, reanimacijsko posteljico za novorojenčke, POCT analizatorje, operacijsko 

svetilko, operacijsko mizo z vozičkom, infuzijske črpalke, videolaringoskop, stropni stativ, … 

 

V ostalo medicinsko in nemedicinsko opremo smo investirali 72.487 EUR in v sredstva 

drobnega inventarja 52.984 EUR.  

 

Vir financiranja je razviden iz Obrazca 4. 
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13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020   

 

Obrazec 5 Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 je v prilogi. 

 

Celotna vrednost vzdrževalnih del je v letu 2020 je znašala 291.551 EUR, načrtovana vrednost 

vzdrževalnih del pa je bila 242.738 EUR. V letu 2019 je bila vrednost vzdrževalnih del 218.230  

EUR.  

 

Največji delež vzdrževalnih del v letu 2020 predstavljajo redni servisi medicinske opreme 

(138.635 EUR), sledi vzdrževanje programske opreme (80.530 EUR – Infonet, Vasco, Pronet, 

Četrta pot, Pošta Slovenije, vzdrževanje diktafonov, NETS), vzdrževanje računalniške opreme 

(19.521 EUR), vzdrževanje stavbe (40.519 EUR) in redni servisi nemedicinske opreme (12.346 

EUR). 

 

Stroški vzdrževanja stavbe se večinoma nanašajo na nujna vzdrževalna dela zaradi zahtev 

ohranitve certifikata mednarodne akreditacije bolnišnice in na nepredvidene stroške 

vzdrževanja iz naslova epidemije koronavirusa.  

 

Glede na plan odstopajo stroški tekočega vzdrževanja medicinske opreme; razlog povečanja 

stroškov je pojasnjen pri stroških storitev v računovodskem poročilu. 

 

13.4. POROČILO O DELOVANJU SLUŽBE ZA JAVNA NAROČILA 

 

V letu 2020 je bilo izvedenih skupno 15 javnih naročil.  

 

Z razglasitvijo epidemije Covid-19 je začel z 11. 4. 2020 veljati Zakon o interventnih ukrepih 

za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 

(Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20, v nadaljevanju ZIUZEOP). Od dneva vstopa v veljavo 

zakona so začele veljati tudi nove (spremenjene) vrednosti za uporabo Zakona o javnem 

naročanju (ZJN-3).  

 

Na splošnem področju se je mejna vrednost za uporabo zakona za javna naročila blaga in 

storitev zvišala na 40.000 EUR brez DDV ter za javna naročila gradenj na 80.000 EUR brez 

DDV. 90. člen ZIUZEOP je določal, da se spremenjene mejne vrednosti v veljavi do 15. 

novembra 2020, v skladu s 5. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 

posledic Covid-19 (Uradni list RS, št. 152/20, v nadaljevanju: ZZUOOP) pa je obdobje trajanja 

tega ukrepa podaljšano. Spremenjene (višje) mejne vrednosti v skladu z ZZUOOP veljajo do 

31. 12. 2021. 

 

V skladu s 97. členom ZJN-3 smo vodili postopke oddaje javnih naročil za socialne in druge 

posebne storitve. Laboratorijske storitve smo oddali za štiri (4) leta v vrednosti 241.068 EUR.  

 

Mikrobiološke laboratorijske preiskave smo oddali za obdobje štirih (4) let v vrednosti 351.458 

EUR. 

 

Najem ultrazvočnega aparata za preiskave v ginekologiji in porodništvu za obdobje pet (5) let 

smo izvedli po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3, v vrednosti 

99.894 EUR. 

 

V skladu s č) točko prvega odstavka 46. člena smo po postopku s pogajanji brez predhodne 

objave izvedli postopka za: 
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- najem endoskopske opreme za izvajanje operativnih posegov v ginekologiji in 

porodništvu za obdobje (pet) 5 let, v vrednosti 264.000 EUR, 

- nabavo strojne opreme za elektronski terapevtsko temperaturni list, v vrednosti 63.661 

EUR. 

 

Za javna naročila katerih mejna vrednost je nižja zaradi uporabe zakona ZJN-3, je v skladu z 

21. členom ZJN-3 naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 

ter načelo transparentnosti. Naročnik vodi le evidenco o njihovi objavi.  

 

Na podlagi tega smo izvedli naslednja naročila za blago in storitve: 

- pisarniški material, v vrednosti 17.578 EUR, 

- sežig odpadkov, v vrednosti 16.103 EUR, 

- prevzem in ravnanje z odpadki iz zdravstva, v vrednosti 19.884 EUR, 

- čistila in papirna galanterija, v vrednosti 29.056 EUR, 

- medicinski plini, v vrednosti 22.874 EUR, 

- prevozne storitve v vrednosti 39.500 EUR, 

- odpadki, v vrednosti 38.650 EUR, 

- notranje revidiranje – izvajanje sanacijskih ukrepov, v vrednosti 2.000 EUR, ki pa se 

zaradi situacije z epidemijo Covid-19 ni izvedlo. 
 

Združenju zdravstvenih zavodov smo posredovali pooblastilo za: 

- dobavo električne energije za obdobje štirih (4) let; 

- dobavo zaščitne opreme za obdobje štirih (4) let.  

 

V letu 2020 smo izdali 476 naročilnic.  



Letno poročilo 2020                                                       Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

 

37 

 

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

 

Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKO 

POROČILO ZA 

LETO 2020 
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Marko Breznik, univ.dipl.ekon. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE: 

 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike 

in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 

58/10, 104/10, 104/11,86/16 in 80/19): 

a) Bilanca stanja  

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1/A) 

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 

d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 

e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

(priloga 3/A) 

f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) 

g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

(priloga 3/B) 

 

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

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2020 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 

- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2020 

- Obrazec 7: Realizacija IT 2020 

- Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2020 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 

2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 

2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 

2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po načelu denarnega toka 

2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih 

uporabnikov 

2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

vrstah dejavnosti 

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2019 

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020 
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K 

BILANCI STANJA  
 

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo razlago sprememb v bilanci stanja ter vzrokov zanje. 

Bilanca stanja je v prilogi. 

 

1.1. SREDSTVA 

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 

V letu 2020 je bila razglašena epidemija Covid-19. Zaradi epidemiološke situacije in 

preprečevanja prenosa okužbe med pacientkami in zaposlenimi, smo morali investirati v 

preureditev zgradbe in nabavo dodatne medicinske opreme.  

 

Z investicijami smo zagotovili nadzorovan dostop v bolnišnico, vzpostavili vstopno triažno 

točko in nabavili medicinsko opremo za preprečevanje prenosa koronavirusa med pacientkami 

in zaposlenimi v skupnem znesku 212.615 EUR. 

 

V letu 2020 smo investirali v ureditev nove male operacijske dvorane. Izvedli smo menjavo 

avtomatskih vrat v veliki operacijski dvorani. Investicije v prenovo kuhinje (prostor in oprema) 

so znašala 8.776 EUR.  

 

Začeli smo z aktivnostmi energetske prenove stavbe. 

 

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve (AOP 002 in 003) 

 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 

 
Tabela 14: Pregled stanja na kontih skupine 00 in 01 (v EUR)    

   
 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2020 povečala za 83.133 EUR. Zaradi 

epidemije Covid-19 smo nabavili neopredmetena sredstva v višini 4.837 EUR.  

 

Nabavili smo: radiološki informacijski sistem RISEYE, elektronski temperaturni list eTTL, 

programsko opremo GoSoft, kadrovski informacijski sistem (KIS, RDU JS). Nadgradili smo 

eBOL (GUI 4.7), laboratorijski program L@bis, itd.  

 

konto Naziv konta 2019 2020 Indeks

1 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

2 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

3 Dolgoročne premoženjske pravice

5 Druga neopredmetena sredstva 193.182 276.316 143,0

6 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj

7 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi

O0 Skupaj AOP 002 193.182 276.316 143,0

O1 Popravek vrednosti  AOP 003 163.620 175.828 107,5

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 29.562 100.488 339,9

Nabava COVID-19 4.837
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Popravek vrednosti (amortizacija) je obračunan v višini 12.208 EUR. Sedanja vrednost 

neopredmetenih sredstev znaša 100.488 EUR.  

 

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  

Tabela 15: Pregled stanja na kontih skupine 02 in 03 (v EUR) 

  
 

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povišala za 75.284 EUR.  

 

V zgradbo smo zaradi epidemije Covid-19 investirali 37.799 EUR (avtomatska drsna vrata, 

plinska napeljava, dograditev električnih in IT instalacij, itd.). 

 

Popravek vrednosti zgradbe je obračunan v višini 83.898 EUR. Sedanja vrednost nepremičnin 

(zemljišče in zgradba) je 1.145.133 EUR. 

 

Tabela 16: Pregled parcel in stavb, s katerimi razpolaga bolnišnica 

  
 

 

 

 

 

 

konto Naziv konta 2019 2020 Indeks

20 Zemljišča 122.751 122.751 100,0

21 Zgradbe 3.977.817 4.053.101 101,9

22 Terjatve za predujme za nepremičnine

23 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi

29 Nepremičnine trajno zunaj uporabe

2 Skupaj AOP 004 4.100.568 4.175.852 101,8

3 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 2.946.841 3.030.739 102,8

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin  1.153.727 1.145.113 99,3

Nabava COVID-19 37.799

Nabava prenova kuhinje 1.962

Številka parcele Vrsta rabe Površina A M2

904/2 parcela 12   54

906/2 dvorišče 14   78

906/2 stavba 20   34

906/2 zelenica 5   32

906/3 funkcionalni objekt 11   52

906/6 stavba 1   66

906/6 zelenica 1   98

906/9 zelenica 12   57

906/10 zelenica 9   74

906/6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del stavbe 88
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Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 

007) 

Tabela 17: Pregled stanja na kontih skupine 04 in 05 (v EUR) 

 
 

V opremo, drobni inventar in investicije v teku smo investirali v znesku 461.547 EUR, od tega: 

❖ v nabavo medicinske opreme 201.198 EUR (analizator Alinity, termodezinfektor, 

reanimacijsko posteljico za novorojenčke, teleskop Hopkins, POCT analizatorje, 

operacijsko luč, operacijsko mizo, infuzijske črpalke, videolaringoskop, stropni stativ, itd.), 

❖ v ostalo medicinsko in nemedicinsko opremo smo investirali 72.487 EUR (zamrzovalnik, 

aparat za dekontaminacijo, hladilnik za zdravila, itd.), 

❖ v sredstva drobnega inventarja smo investirali 52.984 EUR vaginalna spekula, kirurški 

inštrumenti, itd.). 

 

Na račun načrtovane energetske sanacije smo za investicije v teku namenili 134.634 EUR na 

račun tehničnih storitev (izdelava projektne dokumentacije), od tega smo s strani Ministrstva 

za zdravje 95.947 EUR, razlika v višini 38.687 EUR pa se bo poračunala pri stroških izvedbe 

projekta. 

 

Delež investicij iz naslova epidemije Covid-19 znaša 212.615 EUR, od tega smo do konca leta 

2020 po Pogodbi o sofinanciranju nabave medicinske opreme v okviru Operacije Covid-19 

številka C2711-20-053207 prejeli 50.147 EUR, 59.949 EUR bomo prejeli v mesecu marcu, 

razliko in zatem še 18.364 EUR do konca leta 2021. 

 

Sedanja vrednost opreme, drobnega inventarja in investicij v teku znaša 776.065 EUR in je 

glede na leto 2019 višja za 44,4%. 

 

 

 

 

konto Naziv konta 2019 2020 Indeks

40 Oprema 2.984.968 3.233.607 108,3

41 Drobni inventar 248.857 293.419 117,9

42 Biološka sredstva

43 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti

45 Druga opredmetena osnovna sredstva

46 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os.

47 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 1.342 136.220 10150,6

49 Oprema in druga opr.os.s. trajno zunaj uporabe

4 Skupaj AOP 006 3.235.167 3.663.246 113,2

5 Popravek vrednosti opreme AOP 007 2.697.596 2.887.181 107,0

53
Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 

sredstva v tuji lasti

04-05 Sedanja vrednost opreme 537.571 776.065 144,4

Oprema COVID-19

Nabava COVID-19 - SKUPAJ 209.888

Drobni inventar COVID-19

Nabava COVID-19 -drobni inventar - oprema 2.727

SKUPAJ NABAVA COVID-19 oprema in DI  212.615
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Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

 

Na dan 31. 12. 2020 bolnišnica ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.  

 

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

 

Na dan 31. 12. 2020 bolnišnica ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.  

 

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

      

Na dan 31. 12. 2020 bolnišnica ne izkazuje dolgoročnih terjatev iz poslovanja. 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice (AOP 

013) 

 

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2020 znašajo 54 EUR. 

 

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

 

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2020 znašajo 265.716 EUR. 

 

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

 

Kratkoročne terjatve do kupcev so na dan 31. 12. 2020 znašale 58.762 EUR. Stanje terjatev 

predstavlja 0,7% celotnega prihodka. Kupci poravnavajo terjatve v rokih zapadlosti (do 60 dni), 

pogodbeno dogovorjenih rokih oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.  

 

Nezapadle terjatve iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, preiskav brisov, samoplačnic, 

abonentov kuhinje, itd. znašajo 38.223 EUR. Zapadle terjatve so v višini 20.539 EUR. Večina 

terjatev je poravnana do 31. 1. 2021. 

 

Za neporavnane terjatve do samoplačnic (20% doplačilo, prisotnost pri porodu), ki nimajo 

urejeno zdravstveno zavarovanje smo oblikovali popravek vrednosti terjatev iz leta 2019 v 

višini 344 EUR. Iz poslovnih knjig smo izločili neporavnane terjatve iz leta 2015 in 2016 v 

znesku 313 EUR (stečaj, neplačilo kljub opominom). 

 

Za neporavnane terjatve se izvajajo postopki izterjave (opomini: pisni, telefonsko in drugi 

ukrepi, itd.). 
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Tabela 18: Pregled stanje največjih kratkoročnih terjatev na dan 31. 12. 2020 (v EUR)  

 
 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

 

Na dan 31. 12. 2020 bolnišnica ne izkazuje danih predujmov in varščin. 

 

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

017) 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2020 znašajo 

605.065 EUR. 

Tabela 19: Pregled stanj terjatev (v EUR) 

 
 

Med kratkoročnimi terjatvami do proračunskih uporabnikov so zajete terjatve do Ministrstva 

za zdravje v višini 381.842 EUR iz naslova dodatkov za zaposlene po 39. členu KPJS in v višini 

96.347 EUR iz naslova priprave projektne dokumentacije za potrebe energetske sanacije. 

 
Tabela 20: Pregled stanja največjih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (v EUR)  

 
 

Rok zapadlosti terjatev je od 31. 12. 2020 do 1. 3. 2021. Večina zapadlih terjatev je poravnana.  

 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 

 

Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2020 bolnišnica ne izkazuje. 

 

 

 

1 Vzajemna d.v.z. 14.421,70 25.670,97

2 Triglav ZZ, d.d. 8.480,74 9.445,00

3 Generali d.d. 6.719,99 4.773,71

4. Fučka Dragica 1.336,90

5 Knauf insulation d.o.o. 1.200,00

Zap. 

št.
Naziv kupca 2019 2020

Indeks

2020-2019

140 Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov 2.963     486.909     16.433,0     

142
Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov 

proračuna države
733     0     0,0     

143 Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občin 6.913     13.462     194,7     

144 Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ 486.305     104.695     21,5     

konto Naziv konta 2019 2020

Zap. 

št.
Naziv uporabnika EKN Datum terjatve Datum zapadlosti 2020

1 Ministrstvo za zdravje 31.12.2020 26.02.2021 485.910,31     

2 ZZZS OE Kranj 31.12.2020 30.01.2021 104.694,93     

3 Osnovno zdravstvo Gorenjske 31.12.2020 01.03.2021 13.461,90     

4 Upravne enote Kranj, Kamnik, Ljubljana, itd. 31.12.2020 01.03.2021 798,25     

5 Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo … 23.12.2020 22.01.2021 200,00     
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Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

 

Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31. 12. 2020 bolnišnica ne izkazuje.   

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2020 znašajo 19.571 EUR. 

 
Tabela 21: Pregled drugih kratkoročnih terjatev (v EUR) 

                                

V znesku 19.104 EUR so zajete terjatve iz naslova boleznin (odsotnost nad 30 dni) in nege. 

Terjatev za vstopni DDV je v višini 467 EUR.  

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 
Tabela 22: Pregled aktivnih časovnih razmejitev (v EUR) 

 
 

Na koncu leta smo vračunali prejete dobropise za zamudne obresti in obveznost za prejete 

obresti pri EZR ter vračunali prihodke za delo s Covid-19 pacienti (ZZZS).  

      

C) ZALOGE  

 

Stanje zalog materiala na dan 31. 12. 2020 znaša 86.721 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks

2020-2019

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 7.586     19.104     251,8

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 357     467     130,9

175 Ostale kratkoročne terjatve

179 Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev

17 SKUPAJ 7.943     19.571     246,4

konto Naziv konta 20202019

konto Naziv konta 2020

190 Aktivne časovne razmejitve

1 Vračunani dobropisi dobaviteljev za zamudne obresti 4.582      

2 Vračunane obresti EZR -41      

3 Inventurni odpis 2020 0      

3 Vračunani prihodki 2020 - delo z COVID-19 pacienti 39.657      

SKUPAJ 44.198      
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Tabela 23: Pregled zalog (v EUR) 

 
 

Zaloge vrednotimo po nabavnih cenah, porabo po povprečnih nabavnih cenah. Zaloge 

zadoščajo v povprečju za 40 - dnevno poslovanje. Posebej prikazujemo zaloge zdravil in 

ostalega zdravstvenega materiala, ki v strukturi zalog predstavljajo pretežni del. 

   

Tabela 24: Pregled zalog zdravil in zdravstvenega materiala (v EUR)  

  
 

Zaloge zdravil in ostalega zdravstvenega materiala so se glede na leto 2019 povečale za 9%. Za 

66,6% se je povišala zaloga ostalega potrošnega materiala, predvsem zaradi nabave osebne 

varovalne opreme in razkužil iz naslova Covid-19. 

 

 

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2020 znaša 139.619 

EUR. Nanaša se na preplačila avansov s strani ZZZS.   

 
 

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

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2020 znašajo 666.581 EUR in se nanašajo 

na obveznost za izplačilo plač vključno z dodatki za mesec december 2020. Obveznost do 

zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. 1. 2021. 

 

Obveznosti za opravljene presežne ure zaposlenih po stanju na da 31. 12. 2020 v višini 6.797,33 

EUR so bile izplačane pri plači za januar 2021. 

 

konto Naziv konta 2019 2020 Indeks 
Struktura 

2020

310000 Zdravila in ostali zdravstveni material 72.881 79.419 109,0 91,6

310010 Živila 2.326 3.097 133,1 3,6

310310 Režijski material – čistilni material 2.057 1.881 91,4 2,2

310330 Zaloga embalaže 0 0 0,0

310400 Pisarniški material 634 2.325 366,8 2,7

310 Surovine in material v skladišču 77.898 86.722 111,3 100,0

ZDRAVILA IN OSTALI ZDR. MATERIAL 2019 2020 Indeks

Zdravila 48.591 45.227 93,1

Sanitetni in obvezilni material 2.089 1.351 64,7

Laboratorijski in foto material 2.715 1.501 55,3

Kri in krvni derivati 2.111 2.393 113,3

Ostali potrošni zdravstveni material 17.375 28.948 166,6

Anestezijski plini 0 0

SKUPAJ 72.881 79.419 109,0



Letno poročilo 2020                                                       Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

 

46 

 

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

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2020 znašajo 648.050 EUR in so se 

povišale za 3,2% v primerjavi z letom 2019. Običajni plačilni rok obveznosti je 30 oziroma 60 

dni.  

 

Zapadle kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2020 znašajo 157.101 EUR in 

so nižje od lanskoletnih za 58,8%. Obveznosti zapadle do 30 dni so v višini 104.317 EUR in 

obveznosti zapadle od 31 do 60 dni 52.784 EUR. 

 

S plačili dobaviteljem smo v letu 2020 v povprečju zamujali 4 mesece.  

 

Razlog znižanja zapadlih neporavnanih obveznosti je v prejemu proračunskih sredstev 

Ministrstva za zdravje za poplačilo 74,8% neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev 

in uporabnikov EKN nad 120 dni na dan 10. 12. 2020 v višini 644.060 EUR. 

 

Do izvršb v letu 2020 ni prišlo. Zaradi zamud pri plačilih obveznosti med letom so nam 

dobavitelji (predvsem zdravil in ostalega zdravstvenega materiala) zaračunali zamudne obresti. 

Z večino smo se uspeli dogovoriti za delne odpise obračunov zamudnih obresti.  

 

Neugodno likvidno situacijo bolnišnice je zaostril 64. člen ZIUZEOP, ki je od 11. 4. 2020 do 

31. 5. 2020 znižal plačilne roke proračunskih uporabnikov do zasebnih podjetji iz 30 na 8 dni.   

  

19. člen ZZUOOP je od 23. 10. 2020 do 31. 12. 2021 podaljšal plačilne roke javnim 

zdravstvenim zavodom katerih ustanovitelj je Republika Slovenija na 60 dni. 
 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2020 znašajo 44.040 EUR in se 

nanašajo na naslednje obveznosti: 
 

Tabela 25: Pregled drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja (v EUR) 

 
 

Znižanje kratkoročnih obveznosti za delo na drugih podlagah je posledica reorganizacije dela.  

Višja obveznost za DDV je zaradi mehanizma obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu 

ZDDV-1 za gradbene storitve (4.316 EUR) in spremembe odbitnega deleža DDV (3.498 EUR). 

 

 

konto Naziv konta 2019 2020 Indeks

2020-2019

230
Kratkoročne obveznosti (delo na drugih 

podlagah in dajatve)
39.387 35.411 89,9

231 Obveznosti za DDV 1.413 8.630 610,7

231
Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih 

menic in drugih plačilnih instrumentov

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja

235
Obveznosti na podlagi odtegljajev od 

prejemkov zaposlenih

23 SKUPAJ 40.800 44.040 107,9
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Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

(AOP 039) 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2020 znašajo 

253.644 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 
 

Tabela 26: Pregled kratkoročnih obveznosti (v EUR) 

 
 

Med kratkoročnimi obveznostmi do posrednih uporabnikov je prišlo do največjega povečanja 

do NLZOH iz naslova preiskav brisov na Covid-19.  

 

Zapadle kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2020 

znašajo 42.738 EUR in nezapadle 210.926 EUR. 

 

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

 

Kratkoročne obveznosti do financerjev na dan 31. 12. 2020 znašajo 270.000 EUR.  

 

Zaradi zahtevne likvidnostne situacije smo oktobra meseca pri Ministrstvu za zdravje in 

Ministrstvu za finance zaprosili za soglasje za zadolžitev pri EZR. Kratkoročno premostitveno 

posojilo v višini 400.000 EUR smo črpali 16. 11. 2020. Vračilo posojila je na odpoklic. Rok 

vračila je 31. 8. 2021. Do konca leta 2020 smo vrnili 130.000 EUR.  

 

Najeto posojilo pri Abanki za nakup digitalnega mamografa smo v celoti poplačali 20. 7. 2020. 

 

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 

 

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31. 12. 2020 bolnišnica ne izkazuje.  

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

 

Na kontih skupine 290 – vnaprej vračunani stroški 

 

Na kontih skupine 290 izkazujemo vračunane stroške, ki se nanašajo na leto 2020 v znesku 

196.097 EUR in so bili izplačani v letu 2021. Med njimi so največji stroški za izplačilo 

dodatkov po 39. členu KPJS v znesku 134.581 EUR.  

 

 

 

konto Naziv konta 2019 2020 Indeks

2020-2019

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 255 921 361,2

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin

242
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 

proračuna države
225.187 247.910 110,1

243
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 

proračunov občin
5.064 4.833 95,4

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0 0

- ZZZS

- ZPIZ 0 0

24 SKUPAJ 230.506 253.664 110,0
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Na kontih skupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki 

 

Na kontih podskupine 291 kratkoročno odloženi prihodki izkazujemo neporabljena sredstva za 

specializante v višini 38.255 EUR. 

 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve  

 

Na kontih podskupine 920 – dolgoročno razmejeni prihodki od donacij in namensko dobljena 

sredstva, bolnišnica na dan 31. 12. 2020 izkazuje stanje v višini 168.950 EUR. 

  

Tabela 27: Dolgoročno razmejeni prihodki od donacij in namensko dobljena sredstva 

 
 

V letu 2020 smo prejeli namenske donacije za nabavo medicinske opreme (operacijska miza, 

EKG aparat, itd.)  v znesku 5.550 EUR in nenamenske donacije v znesku 5.529 EUR. 

 

Za pokritje stroška amortizacije smo porabili 22.432 EUR namenskih donacij. 

 

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

 

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

odhodkov, bolnišnica na dan 31. 12. 2020 ne izkazuje dolgoročnih rezervacij. 

 

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije, bolnišnica na dan 31. 12. 2020 ne 

izkazuje drugih dolgoročnih rezervacij. 

 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

 

Na kontih podskupine 96  – dolgoročni krediti, prejeti v državi, bolnišnica na dan 31. 12. 2020 

ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti. 

 

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  

 

Bolnišnica na dan 31. 12. 2020 ne izkazuje drugih dolgoročnih obveznosti. 

 

 

STANJE OZIROMA SPREMEMBA 2019 2020

Stanje na dan 1.1. - namenske donacije 182.393 119.322

Stanje na dan 1.1. - ne-namenske donacije 60.982

Donacije  – namenska sredstva 4.420 5.550

Donacije – ne-namenska sredstva 13.997 5.529

Donacija OS

Donacije  ne-namenske 52.173

Donacije 2014- 2016 namenske 14.627

Investiranje v opremo - nenamenske 66.800

Amortizacija 20.506 22.432

Stanje na dan 31.12. 180.304,00 168.950
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Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva  

 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 

2020 znaša 2.434.917 EUR. 

 

Tabela 28: Pregled povečanj in zmanjšanj stanja obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva    

  

 

Konti podskupine  981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

 

Bolnišnica na dan 31. 12. 2020 ne izkazuje obveznosti za dolgoročne finančne naložbe. 

 

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 

 

Tabela 29: Pregled stanja na kontih skupine 986 (v EUR)  

 
 

Poslovno leto 2020 je bolnišnica zaključila s presežkom odhodkov v višini 176.805 EUR 

Kumulativna izguba iz preteklih let na dan 31. 12. 2020 znaša 1.758.420 EUR.   
 

Tabela 30: Pregled gibanja presežka prihodkov oziroma odhodkov po letih 

 
 

 

 

STANJE OZIROMA SPREMEMBA 2019 2020

stanje na dan 1.1. 1.473.859 2.398.357

+   nakup opreme pog C2711-20-53207 COVID-19 50.147

+   investicije v teku tehnična dok.energetska sanacija BGP 95.947

+   obnova porodnega bloka 1.014.922

−        investiranje nakup opreme 4.459

−        amortizacija za investicijo v teku (obnova porodnega 

bloka, plačnik MZ)
9.880

−        amortizacija od sredstev prejetih v upravljanje 76.085 103.272

−        amortizacija od sredstev sred. v upravljanju - COVID 19 6.261

stanje na dan 31.12. AOP 056 2.398.357 2.434.917

STANJE OZIROMA SPREMEMBA 2019 2020

stanje na dan 1.1 -2.056.029 -1.581.615

presežek odhodkov -176.805

presežek prihodkov 474.414

stanje na dan 31.12. AOP 059 -1.581.615 -1.758.420

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prihodki 6.375.055 5.987.332 5.776.452 5.597.250 5.547.491 5.706.080 7.419.152,03 5.689.696 7.424.968 8.526.241

Odhodki 6.368.681 6.219.283 6.009.193 6.035.628 6.011.163 6.213.303 6.418.210,01 6.698.299 6.950.554 8.703.047

Presežek 6.374 -231.951 -232.741 -438.378 -463.672 -507.223 1.000.942,02 -1.008.603 474.414 -176.805

Presežek 

kumulativno
-174.404 -406.355 -639.095 -1.077.473 -1.541.145 -2.048.368 -1.047.425,06 -2.056.029 -1.581.615 -1.758.420
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (1. del – IPO) je v prilogi. 

 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

                         

Celotni prihodki leta 2020 so doseženi v višini 8.526.241 EUR in so višji za 14,8% od 

prihodkov leta 2019 in za 9,5% višji od načrtovanih.  

 

V prihodkih poslovanja so vključena sredstva proračuna, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva 

za zdravje in ZZZS zaradi razglašene epidemije Covid-19 v skupnem znesku 1.852.606 EUR: 

❖ prihodki v višini 872.621 EUR so bili namenjeni financiranju izplačila dodatkov zaposlenim 

za delo v času razglašene epidemije Covid-19 po 39. členu KPJS za obdobji marec-maj in 

oktober-december, po 71. členu ZIUZEOP za obdobje marec-maj in po 56. členu ZZUOOP 

za obdobji junij-september in oktober–december, 

❖ prihodke v višini 169.482 EUR smo prejeli za pokritje 80% izpada prihodkov opravljanja 

zdravstvene dejavnosti za mesece marec-maj, 

❖ iz naslova hospitalizacije Covid-19 pacientk, vstopne triaže, dodatnih stroškov in stroškov 

brisov so vračunani prihodki v višini 166.443 EUR, 

❖ v skladu z 2. odstavkom 49. člena Zakona o zavodih pa smo prejeli 644.060 EUR za pokritje 

zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 10. 12. 2020.  

 

Delež prihodkov iz naslova poslovanja je 92,4% v primerjavi s celotnimi prihodki. Delež 

finančnih in drugih prihodkov je skupaj 7,6% v primerjavi s celotnimi prihodki.  

 

Neplačani prihodki na dan 31. 12. 2020 so izkazani v višini 666.695 EUR (stanje terjatev do 

kupcev in proračunskih uporabnikov, za že vključene prihodke poslovnega leta 2020). V 

celotnem prihodku predstavljajo 7,8%.  

 

Tabela 31: Pregled prihodkov (v EUR)  

 
 

Prihodki bolnišnične dejavnosti so za 2,5% višji od prihodkov preteklega leta. Prihodki  

specialistične dejavnosti so za 3,7% in dispanzerja za žene za 1,9% nižji od lanskoletnih.  

 

REAL FN REAL. IND. IND. Struktura

2.019,00 2020 2020 Real 20/19
Real 20/   

FN 20
2020

Prihodki bolnišnične dejavnosti 4.832.006 5.315.375 4.954.420 102,5 93,2 58,1

Prihodki specialist. ambulante 629.291 665.464 605.844 96,3 91,0 7,1

Prihodki dispanzer za ženske 647.396 451.139 635.368 98,1 140,8 7,5

SKUPAJ 6.108.693 6.431.977 6.195.632 101,4 96,3 72,7

Prihodki zdravstvene in ostale storitve 196.554 857.805 1.512.646 769,6 176,3 17,7

Prihodki kuhinje 178.602 187.546 165.998 92,9 88,5 1,9

Donacije 9.629 420 2.455 25,5 584,5 0,0

SKUPAJ 384.785 1.045.771 1.681.098 436,9 160,8 19,7

Finančni prihodki 437 500 496 113,4 99,2 0,0

Ostali prihodki 931.053 310.280 649.016 69,7 209,2 7,6

SKUPAJ PRIHODKI 7.424.968 7.788.528 8.526.241 114,8 109,5 100,0
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Za izvajanje programa DORA smo v letu 2020 prejeli 184.219 EUR, kar je za 25,3% manj, kot 

v preteklem letu. Razlog nižjih prihodkov je v razglasitvi epidemije Covid-19 in začasne 

zaustavitve delovanja določenih zdravstvenih specialističnih dejavnosti. 

 

Skupaj so prihodki zdravstvenih dejavnosti za 1,4% višji od prihodkov preteklega leta.  
 

Prihodki ostalih zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (provizije, mentorstva študentom, 

predavanja v šoli za bodoče starše, itd.), kuhinje in donacij znašajo 472.552 EUR. Sem so všteti 

tudi prihodki iz naslova samoplačniških brisov Covid-19 v znesku 140.515. Prihodki iz naslova 

prejetih proračunskih sredstev Ministrstva za zdravje znašajo 1.208.546 EUR. 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki leta 2020 znašajo 8.703.047 EUR in so za 25,2% višji od doseženih v letu 2019 

in za 12,4% višji od načrtovanih. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,6%, finančni in drugi 

odhodki skupaj 0,4% glede na celotne odhodke leta 2020.  

 

Med odhodke poslovanja so vključeni tudi odhodki, ki so nastali zaradi razglasitve epidemije 

Covid-19 v skupnem znesku 1.099.459 EUR in obvezno izplačilo redne delovne uspešnosti od 

1. 7. do 31. 12. 2020 v znesku 34.528 EUR. Brez zgoraj navedenih stroškov bi bili odhodki v 

primerjavi s preteklim letom doseženi v višini 7.562.780 EUR in bi bili višji za 8,8% od 

odhodkov preteklega leta in za 2,4% nižji od načrtovanih. 

 

Finančni odhodki so višji za 42,1% v primerjavi z letom 2019. Zaradi zahtevne likvidnostne 

situacije smo v letu 2020 zamujali s plačili dobaviteljem, zato smo prejeli višje obračune 

zamudnih obresti.  

  

Drugi stroški, prevrednotovalni in drugi odhodki so nižji za 24,8% od lanskoletnih in višji za 

71,1% od načrtovanih. 

 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV   

 

Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871) so v letu 2020 znašali 2.818.660 EUR in so za 

18,9 % višji od doseženih v letu 2019 in za 14 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih 

znaša 32,4 %. 
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Tabela 32: Pregled stroškov materiala (v EUR) 

 
 

Stroški materiala (AOP 873, konto 460) so v letu 2020 znašali 1.060.837 EUR in so za 17,9% 

višji od doseženih v letu 2019 in za 9,9% višji od načrtovanih. Delež stroškov materiala glede 

na celotne odhodke znaša 12,2%.  

 

Ob znižanju stroškov materiala za stroške nastale zaradi epidemije Covid-19 in obnove kuhinje, 

bi bili stroški materiala višji za 7,9% v primerjavi z letom 2019 in za 0,7% višji od načrtovanih. 

 

V strukturi materialnih stroškov največji delež predstavljajo zdravila in zdravstveni material 

(65,47%). Glede na preteklo leto so se povečali za 16,2% in za 10,9% glede na plan. Največji 

strošek predstavljajo zdravila, ki jih uporabljamo v anesteziologiji in porodništvu, predvsem na 

področju lajšanja porodne bolečine in pooperativnem okrevanju. Zaradi epidemiološke situacije 

širjenja korona virusa SARS-CoV-2 med populacijo v letu 2020 smo zaradi preprečevanja 

širjenja okužb med pacientkami uvedli nove laboratorijske preiskave, kar je vplivalo na višjo 

porabo laboratorijskega materiala. Zaradi istega razloga je višja tudi poraba ostalega 

zdravstvenega materiala (osebna varovalna oprema, razkužila in sredstva za vzdrževanje 

higiene). Zaradi epidemije Covid-19 so stroški zdravstvenega materiala višji za 60.454 EUR. 

Dvignile so se tudi cene določenega potrošnega zdravstvenega materiala, predvsem osebne 

varovalne opreme in razkužil. 

 

Stroški živil (vključena je poraba živil za paciente) so za 0,8% nižji od lanskoletnih in za 1,7% 

višji od načrtovanih.  

 

Stroški pomožnega materiala (pisarniški material, čistila, drobni inventar, material za popravila 

in vzdrževanje) so višji za 69,5% glede na preteklo leto in za 24,4% od načrtovanih. Največje 

povečanje je pri materialu za vzdrževanje higiene, vzdrževanje opreme (medicinske, 

računalniške opreme), zgradbe ter drobnem inventarju (kirurški in drugi medicinski 

inštrumenti, pralne maske, delovne obleke). Povečana poraba na račun epidemije Covid-19 

znaša 26.394 EUR. Pri obnovi kuhinje smo zamenjali inventar v višini 2.767 EUR.  

 

Stroški energije (elektrika, plin, voda) so za 5,1% višji od lanskoletnih in za 2,0% nižji od 

načrtovanih. Razlog je v višji porabi plina in vode. 

 
 

Indeks Indeks Delež

2020/2019
2020/FN 

2020
2020

1. Zdravila in zdravstveni mat. 597.980 694.574 116,2 626.333 110,9 65,5

1.1. Zdravila, kri 187.787 217.931 116,1 192.752 113,1 20,5

1.2. Obvezilni material 40.319 42.705 105,9 41.046 104,0 4,0

1.3. Laboratorijski in foto mat. 27.472 38.169 138,9 28.719 132,9 3,6

1.4. Ostali zdravstveni material 342.402 395.769 115,6 363.817 108,8 37,3

2. Živila 101.829 101.028 99,2 99.328 101,7 9,5

3. Pomožni material 85.729 145.286 169,5 116.764 124,4 13,7

4. Energija, voda 114.163 119.949 105,1 122.413 98,0 11,3

Skupaj stroški materiala 899.701 1.060.837 117,9 964.838 109,9 100,0

Material COVID-19 0 86.848 8,2

Obnova kuhinje (menjava inventarja) 2.767

STROŠKI MATERIALA BREZ 

MATERIALA COVID-19
899.701 971.222 107,9 964.838 100,7

Vrsta stroška REAL.2020 FN 2020REAL.2019
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Tabela 33: Pregled stroškov storitev (v EUR) 

 
 

Stroški storitev (AOP 874, konto 461) so v letu 2020 znašali 1.757.823 EUR in so za 19,5% 

višji od storitev letu 2019 in za 17,4% od načrtovanih. V celotni strukturi odhodkov znašajo 

20,2%.  

 

Brez stroškov storitev, ki so posledica epidemije Covid-19 in stroškov energetske prenove 

stavbe, bi bili stroški storitev višji le še za 9,9% v primerjavi z letom 2019. 

 

Stroški vzdrževanja so višji za 38,3% glede na leto 2019 in glede na plan za 39,3%. Višji so 

stroški rednih servisnih pregledov medicinske opreme, popravil zaradi izrednih okvar predvsem 

medicinske opreme: mamograf, UZ in anestezijski aparat ter obnove prostorov: velika 

operacijska dvorana, kuhinja in pisarn. Zaradi epidemije Covid-19 so stroški vzdrževanja višji 

za 3.724 EUR in priprave DIIP za energetsko sanacijo stavbe 3.512 EUR. 

 

Za 53,4% so višji stroški zdravstvenih storitev. Največ so se povišali stroški laboratorijskih, 

histoloških in mikrobioloških preiskav. Stroški brisov na virus SARS-CoV-2 znašajo 149.849 

EUR. 

 

Računalniške storitve so za 15,7% nižje od lanskoletnih. 

 

Stroški pranja perila so višji za 7,9% od lanskoletnih in za 6,0% od načrtovanih.  

 

Pogodbeno delo in delo študentov se je znižalo za 6,2% glede na leto 2019 in za 0,9% glede na 

načrtovane stroške. Stroški študentskega dela zaradi epidemije Covid-19 (vstopna triaža) 

znašajo 10.767 EUR. 

 

REAL. REAL. Indeks FN Indeks 

2019 2020 2020/2019 2020
2020/FN 

2020

Storitve vzdrževanja 138.451 191.499 138,3 137.462 139,3 10,9

Zdravstvene storitve 362.959 556.737 153,4 384.124 144,9 31,7

Računalniške storitve 118.763 100.152 84,3 105.294 95,1 5,7

Storitve pranja perila 12.690 13.688 107,9 12.909 106,0 0,8

Pogodbeno delo in štud.servis 461.753 433.328 93,8 437.228 99,1 24,7

Komunalne storitve 46.898 62.517 133,3 46.898 133,3 3,6

Ostale storitve 329.462 399.903 121,4 372.831 107,3 22,7

Skupaj stroški storitev 1.470.976 1.757.823 119,5 1.496.746 117,4 100,0

Vzdrževanje COVID-19 3.724

Zdravstvene storitve COVID-19 117.721

Študentsko delo COVID-19 10.767

Ostale storitve COVID-19 4.901

Storitve  COVID-19 0 137.114 7,8

Energetska obnova stavbe (DIP) 3.512

STROŠKI STORITEV BREZ 

STORITEV COVID-19 IN 

ENERG.OBNOVE

1.470.976 1.617.197 109,9 0

Vrsta stroška Delež 2020
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Stroški komunalnih storitev so odvisni od količine, vrste komunalnih odpadkov in njihove cene 

na trgu. V odnosu na preteklo leto in glede na načrtovane stroške so višji za 33,3%. Razlog je 

v dvigu cene pri infekcijskih in ostalih zdravstvenih odpadkih.  

 

Stroški ostalih storitev so za 21,4% višji od doseženih v letu 2019 in za 7,3% od načrtovanih. 

Največ so se povišali stroški zavarovalnih premij, ki so višji zaradi izplačanih odškodninskih 

zahtevkov pacientk, ki smo jih lani uspešno rešili. Višji so tudi stroški najema medicinske 

opreme in sicer dveh UZ aparatov DC-80 in Voluson. Povišali so se stroški telefonskih, 

internetnih, računovodskih in drugih zdravstvenih storitev. Nižji so stroški odvetniških, 

tiskarskih in drugih storitev, kot tudi stroški službenih poti. Večina izobraževanj in poslovnih 

srečanj v letu 2020 je potekala na sedežu bolnišnice ob uporabi internetnih povezav (Zoom),  
 

Tabela 34: Pregled stroškov storitev lastnih zaposlenih in zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve 

 
 

Tabela 35: Pregled stroškov storitev zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve 

    

2.) STROŠKI DELA 

 

Stroški dela v letu 2020 znašajo 5.713.097 EUR in so za 30,5% višji od doseženih v letu 2019 

in za 12,4% višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 65,6%.  

 

Stroški dela vključujejo za leto 2020 obračunane dodatke k plači po 39. členu KPJS, 71. členu 

ZIUZEOP in 56. členu ZZUOOP zaradi razglasitve epidemije Covid-19 v višini 875.497 EUR 

in stroške redne delovne uspešnosti od  1. 7. do 31. 12. 2020 v višini 34.528 EUR. Stroški dela 

bi ob zmanjšanju navedenih stroškov v skupnem znesku 910.026 EUR znašali 4.803.071 EUR 

in bi bili višji za 9,7% v primerjavi z letom 2019 in za 4,4% od načrtovanih.  

 

Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2020
Število 

izvajalcev

Lastni zaposleni

Izključno za storitve, ki niso priznane s strani ZZZS 

(samoplačniške storitve)
22.125 4

Zunanji izvajalci

NZV – podjemne pogodbe 250.378 19

Delo zdravnikov v dopoldanskem času – podjemne pogodbe 32.395 7

Delo zdravnika v ambulanti – podjemna pogodba 0 0

Delo v intenzivni negi 13.272 1

Delo zdravnikov in radiol. inž. v centru za bolezni dojk – 

podjemne pogodbe
32.127 5

Delo v laboratoriju (citologija) – podjemne pogodbe 1.231 1

Vodenje in nadzor laboratorijskega testiranja Covid-19 2.293 1

Vrste storitev, ki se opravljajo preko 

zunanjih izvajalcev za nezdravstvene 

storitve

Strošek v 

letu 2019

Število 

zunanjih 

izvajalcev 

2019

Strošek v 

letu 2020

Število 

zunanjih 

izvajalcev 

2020

Pravno svetovanje 42.051,55 3 34.076,14 3

Ostalo 48.984,77 3 76.904,45 3
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Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je 136,5 zaposlenih in se je v 

primerjavi z letom 2019 povečalo za 6,7 na zaposlenega (pripravljenost na delo in nadurno 

delo). Povprečna bruto plača v letu 2020 z dodatki Covid-19 znaša 2.778 EUR in brez dodatkov 

Covid-19 znaša 2.412 EUR. 

 
Tabela 36: Stroški dela (v EUR) 

 
 

Največji dvig pri stroških dela beležimo iz naslova plač v višini 35% v primerjavi z letom 2019. 

Razlogi so: sprememba pri izvajanju dežurne službe, ko se je od 13. 3. 2020 v dežurstvo vključil 

drugi ginekolog, tretji pa je v pripravljenosti. V pripravljenosti je tudi tretja babica. Na dvig 

stroškov dela so vplivala tudi napredovanja zaposlenih v višji plačni razred. 

 

Bolniške odsotnosti v breme bolnišnice so višje za 47,4% v primerjavi z letom 2019, kar je 

posledica epidemije Covid-19, ko beležimo skupaj 1.465 ur odsotnosti (bolniška, varstvo otrok, 

ukinitev javnega prevoza, čakanje na delo, preventivna izolacija, karantena zaradi stika z 

okuženo osebo). Odsotne zaposlene so v delovnem procesu nadomestili zdravi zaposleni, kar 

je vplivalo na višje dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času in število nadur v 

primerjavi s predhodnim letom.  

 

Regres za letni dopust za leto 2020 so prejeli zaposleni v višini minimalne plače (940,58 EUR), 

in sicer pri plači za mesec maj 2020, torej v juniju 2020. Zaposlenim do vključno 20. plačnega 

razreda je bil opravljen poračun regresa do višine 1.050 EUR v mesecu avgustu 2020. 

 

V letu 2020 odpravnine ob upokojitvi niso izplačane. Jubilejne nagrade je prejelo 10 zaposlenih 

in solidarnostno pomoč 2 zaposleni vse skupaj v višini 9.380 EUR. 

 

Do 30. 6. 2020 smo imeli zaposlene 4 specializante, od 1. 7. 2020 naprej pa 5 specializantov. 

Sredstva za njihovo opravljeno delo tekom specializacije dobimo refundirana s strani ZZZS, 

zato jih med stroški dela zaposlenih ne prikazujemo. V letu 2020 smo za delo specializantov s 

strani ZZZS prejeli 165.526 EUR.     
                                

Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 10.930 delovnih ur in v 

breme ZZZS za 14.584 delovnih ur. 

 

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE 

 

Stroški amortizacije (AOP 879) v letu 2020 znašajo 134.762 EUR in so za 17,2% nižji od 

amortizacije leta 2019 in za 23,5% nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih 

odhodkih znaša 1,5%.  

REAL. REAL. Indeks FN Indeks 

2019 2020 2020/2019 2020 2020/FN 2020

Plače 3.391.570 4.577.168 135,0 4.027.438 113,6 80,1

Regres 117.156 128.332 109,5 0 2,2

Neposredna skupna poraba (jubilejne nagrade, 

odpravnine) in solidarnostna pomoč
54.647 9.380 17,2 0 0,2

Prispevki in davki na plače 550.683 728.001 132,2 651.576 111,7 12,7

Dodatne premije za invalide 16.757 20.411 121,8 0,4

Ostali stroški dela 247.869 249.803 100,8 405.303 61,6 4,4

Skupaj stroški dela 4.378.682 5.713.097 130,5 5.084.318 112,4 100,0

Stroški COVID-19 875.497 485.458 180,3 15,3

RDU 1.7.-31.12.2020 34.528 0,6

Stroški dela brez CIVID-19 in RDU 4.378.682 4.803.071 109,7 4.598.860 104,4

Vrsta stroška Delež 2020
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Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in znaša 266.174 EUR:  

• del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 134.762 EUR (končni rezultat skupine 

462),  

• del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, 

znaša 109.102 EUR (podskupina 980) in  

• del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 22.310 EUR (podskupina 920). 

 

Odpisane opreme pod 500 EUR je bilo za 3.666 EUR oziroma 2,7% glede na celotne stroške 

amortizacije. 

 

4.) REZERVACIJE  

Rezervacij v letu 2020 ni bilo. 

 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI  

Ostali stroški znašajo 17.292 EUR. Nanašajo se na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

(8.629 EUR), strokovno literaturo (911 EUR) in stroške revizije postopkov in preiskav na 

področju patologije (7.753 EUR). 

 

6.) FINANČNI ODHODKI  

Finančni odhodki so v višini 16.070 EUR, od tega se na zamudne obresti do dobaviteljev nanaša 

15.919 EUR, 66 EUR se nanaša na najeti kredit pri banki (Abanka) za digitalni mamograf, 85 

EUR pa na obresti za najeto posojilo pri EZR. Z dobavitelji smo v 2020 uspeli znižati obresti 

za 10.385 EUR.  

 

7.) DRUGI ODHODKI  

Drugi odhodki v višini 351 EUR se nanašajo na stotinske izravnave (151 EUR) in kazni (200 

EUR). 

 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  

Prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 2.814 EUR se nanašajo na izločitev zastaranih 

terjatev, oblikovanje popravka terjatev in spremembe odbitnega deleža DDV.  

 

2.3. POSLOVNI IZID 

 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad 

prihodki v višini 176.805 EUR in je za 220.276 EUR slabši od načrtovanega ter za 651.219 

EUR slabši od predhodnega leta. 

 

Obveznost po obračunu davka na dohodek pravnih oseb za leto 2020 je v višini 0,00 EUR.  

 

V izkazu prihodkov in odhodkov je ugotovljeni izid leta 2020 v bilanci stanja vključen v 

kumulativni podatek presežka odhodkov preteklih let (AOP 059), ki je po pripisanem presežku 

odhodkov leta 2020 izkazan v višini 1.758.422 EUR. 
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2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  po 

načelu denarnega toka  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Presežek prihodkov v tem izkazu (denarni tok) znaša 

21.653 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega 

dogodka razlikuje (priloga 3 – obračunski tok) za 198.458 EUR.  

 

Zapadle kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN na dan 31. 12. 2020 

skupaj znašajo 199.839 EUR. Od lanskoletnih so nižje za 37,3%, ker smo 28. 12. 2020 prejeli 

644.060 EUR sredstev Ministrstva za zdravje za poplačilo zapadlih obveznosti dobaviteljem. 

 

Sicer smo s plačili dobaviteljem v letu 2020 v povprečju zamujali 4 mesece. Med glavnimi 

vzroki zamika plačil dobaviteljem med letom je v zamujanju zagotovljenih proračunskih 

sredstev iz naslova investicij v opremo zaradi razglašene epidemije Covid-19.  

   

Na podlagi pridobljenega soglasja Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance smo pri EZR 

dne 16. 11. 2020 črpali kratkoročno premostitveno posojilo na odpoklic v višini 400.000 EUR 

in rokom vračila do 31. 8. 2021. Do konca leta smo vrnili 130.000 EUR. Stanje posojila na dan 

31. 12. 2020 je 270.000 EUR. Posojilo smo potrebovali za delno poplačilo zapadlih obveznosti 

(nad 120 dni) dobaviteljem, ki so v primeru neplačila grozili z izvršbami.  

 

V letu 2012 smo se pri Abanki dolgoročno zadolžili v višini 150.000 EUR za nakup digitalnega 

mamografa. Posojilo smo 20. 7. 2020 poplačali v celoti.  

 

Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (II. del – Zapadle obveznosti) je v prilogi. 

 
Tabela 37: Zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 

31. 12. 2020 

 

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

 

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov nimamo postavk. 

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 

V izkazu financiranja določenih uporabnikov prikazujemo podatke o prejetih zneskih posojil 

ter podatke o odplačilih glavnice najetih posojil v letu 2020.  

  

Znesek prejetih posojil v letu 2020 je 400.000 EUR in vrnjenih glavnic 141.666 EUR. Neto 

zadolžitev v letu 2020 je 258.334 EUR. 

konto 22 – konto 24 –
Skupaj 

stanje

Skupaj 

stanje

kratkoročne 

obveznosti

kratkoročne 

obveznosti
na dan na dan

do dobaviteljev
do uporabnikov 

EKN
31.12.2020 31.12.2019

zapadle do 30 dni 104.317 31.524 135.841 140.388

zapadle od 30 do 60 dni 52.784 11.214 63.998 99.071

zapadle od 60 do 120 dni 0 0 0 144.742

zapadle nad 120 dni 0 0 0 151.312

Skupaj 157.101 42.738 199.839 535.513

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost
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Po povečanju neto zadolžitve za rezultat Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega 

toka izkazujemo povečanje sredstev na računu v višini 279.987 EUR. 

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

dejavnosti  

 

Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (III. del – trg) je v prilogi. 

 

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila 

Ministrstva za zdravje, Združenja javnih zdravstvenih zavodov in ZZZS. 

 

Tabela 38: Delitev prihodkov in odhodkov glede na vrsto dejavnosti (v EUR) 

 
 

Pri izvajanju javne službe je v letu 2020 ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 

166.255, pri izvajanju tržne dejavnosti pa v višini 10.550 EUR. Presežek odhodkov nad 

prihodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti je zgolj posledica metodologije izračuna. 

Opustitev tržne dejavnosti bi imela negativne posledice na poslovanje bolnišnice. 

 

Ugotovljeni presežek obeh dejavnosti je razmejen z uporabo metode sorazmernosti prihodkov. 

 

Tržna dejavnost se izvaja pri storitvah: preiskave brisov, sterilizacije, izdelava CD posnetka pri 

3D UZ storitvah, meritve nuhalne svetline, prisotnost pri porodu, prisotnost izbranega 

zdravnika pri porodu, bivanje v nadstandardu, sobivanje partnerja, magnetoterapija, prodaja 

storitev kuhinje,… 

 

Finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki in odhodki so v celoti izkazani med prihodki 

oziroma odhodki iz opravljanja javne službe. 

 

Pri razmejevanju stroškov obeh dejavnosti se upošteva delež prihodkov tržne dejavnosti v 

prihodkih poslovanja. 

 

V letu 2020 ni bilo izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

Davek Davek 

od dohodka od dohodka

Javna služba 6.995.805 6.548.812 0 446.993 8.017.381 8.183.636 0 -166.255

Tržna dejavnost 429.163 401.742 0 27.421 508.861 519.411 0 -10.550

Skupaj zavod 7.424.968 6.950.554 0 474.414 8.526.241 8.703.047 0 -176.805

Prihodki Odhodki Presežek Prihodki Presežek

LETO 2019 LETO 2020

Odhodki
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3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V 

SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA 
 

Svet zavoda v preteklem letu ni odločal o porabi sredstev poslovnega izida, ker je bolnišnica v 

letu 2019 izkazan presežek prihodkov v višini 474.414 EUR namenila za pokritje presežka 

odhodkov iz preteklih let. Zato iz tega naslova ni bilo sredstev, ki bi se namenila za nabavo 

neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020.  

 

Ugotovljen presežek prihodkov leta 2019 je znižal kumulativni presežek odhodkov, ki je bil 

tako po stanju na dan 31. 12. 2019 izkazan v višini 1.581.615 EUR. 
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4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA 

IZIDA V LETU 2020  
 

4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH 

FINANCAH  

 

Bolnišnica izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 21.652 EUR. 

Znesek neto zadolževanja iz evidenčnih knjižb (razred 5) je 258.334. Zaradi povečanja sredstev 

na računu višini 279.986 EUR je potrebno izračunati presežek po ZJF. 

 

Izračunan presežek po denarnem toku, zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena 

namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so 

evidentirana na kontih pasivnih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije 

po ZJF za leto 2020, znaša -2.816.856 EUR. 

 

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU 

 

V bolnišnici je po obračunskem načelu v letu 2020 ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki 

v višini 176.805 EUR.  

 

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2020 

 

V skladu z aktom u ustanovitvi in statutom zavoda se ugotovljeni presežek odhodkov nad 

prihodki za leto 2020 v znesku 176.805 EUR prenese na kumulativni presežek odhodkov nad 

prihodki preteklih let.  

 

Sredstev, ki bi se namenila za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev v letu 2021 ni na razpolago. 

 

 

 

 

Datum: 28. 2. 2021 

 

 

 

 

Poročilo pripravila:      Direktor BGP Kranj  

Mateja Mramor Hrovat                                                Marko Breznik, univ.dipl.ekon.
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