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PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,
120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto
2018
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2018
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2018

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
‒ Obrazec 1: Delovni program 2018
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018
‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2018
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi
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1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
Ime: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Sedež: Kidričeva cesta 38 a, 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 na sekundarni ravni, 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).
Zavod opravlja tudi lekarniško dejavnost.
Organi zavoda:
- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.
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Podrobnejša organizacija zavoda
Slika 1: Organizacijska shema zavoda
STROKOVNA IN POSLOVNA ORGANIZACIJSKA SHEMA
SVET ZAVODA

BOLNIŠNICA ZA
GINEKOLOGIJO IN
PORODNIŠTVO KRANJ

POSLOVODNI KOLEGIJ
- Direktorica
- Pomočnica direktorice
- Pomočnica direktorice za
ZN
- Vodja FRS
- Vodja sl.nabave in JN

MEDICINSKI DEL

LEKARNA

DIREKTORICA
Poslovna sekretarka

CITOPATOLOŠKI
LABORATORIJ

INFORMATIKA

HEMATOLOŠKI
LABORATORIJ
GINEKOLOGIJA s
službo
anesteziologije

DISPANZER ZA ŽENSKE

STROKOVNI
SVET

KOORDINATOR
ZA KAKOVODST

DEPO
KRVI

SLUŽBA NABAVE IN
JAVNIH NAROČIL

VZDRŽEVANJE
PERILA

SPLOŠNO
KADROVSKI
ODDELEK

EKONOM
LEKARNA
MATERIALKA

CENTER ZA BOLEZNI DOJK
Z MAMOGRAFIJO

NEMEDICINSKI DEL
SKUPNE SLUŽBE

PORODNIŠTVO s
službo anesteziologije in
neonatologije

FIN.RAČ.
ODDELEK

KUHINJA

TEHNIČNA .SLUŽBA

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJ.
- gin. spec.
- urgentna ambulanta
- anesteziološka in predoperativna ambulanta
- ultrazvočna ambulanta
- amnioskopska ambulanta,
- kolposkopska ambulanta,
- histeroskopska ambulanta,
- urodinamske preiskave
- neonatalna ambulanta

VRATARSKO RECEPTORSKA SLUŽBA

STREŽNICE

ZDRAVSTVENA

*

*zdr. adm. opravlja

delo za bolnišnične oddelke in laboratorij, glede na podrejenost pa spada pod nemedicinski del

ADMINISTRACIJA

Vodstvo zavoda
V.d. direktorice zavoda: Polona Podnar, specialistka ginekologije in porodništva
Pomočnica direktorice in vodja skupnih služb: mag. Mihela Šifrer
Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege: Špela Požun, dipl. MS
Vodja FRS: Tanja Bizovičar, univ. dipl. ekon.
Vodja službe za ginekologijo: Jernej Bernik, dr. med., specialist ginekologije in
porodništva
Vodja službe za porodništvo: 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: prim. Inka Lazar, dr. med., specialistka pediatrije
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1.1. 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.
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 otroškem oddelku. Na otroškem 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, 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
dveh ginekoloških ambulantah in ultrazvočni ambulanti. Za leto 2018 imamo priznane
tri nosilce te dejavnosti. V okviru dispanzerske dejavnosti od oktobra 2017 v naši
bolnišnici deluje tudi babiška ambulanta.
V okviru naše bolnišnice delujejo še lekarna, laboratorij (citološke preiskave),
kuhinja, vzdrževalna služba, administracija, uprava in služba nabave in javnih
naročil.
Za naše ginekologe je bilo na dan 30.11.2017 opredeljenih 17.572 žensk.
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2. ZAKONSKE PODLAGE
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 – uradno prečiščeno
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 –
ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z Aneksi in določila Splošnega
dogovora za leto 2018,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017
ter 2018 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13
in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- 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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- 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 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 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 in 84/16),
- 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 in 100/15),
- 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),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na
javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z
dne 15.12.2010).
c) Interni akti zavoda:
- Statut Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj – 4.9.2008, 7.5.2009,
9.7.2009, 16.11.2010,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest – 29.7.2008, aneks št. 1 z dne
8.9.2008, aneks št. 2 z dne 28.3.2009, aneks št. 3 z dne 2.11.2009, aneks št.
4 z dne 25.1.2011, aneks št. 5 z dne 27.1.2012, aneks št. 6 z dne 25.5.2012,
aneks št. 7 z dne 28.9.2015 in aneks št. 8 z dne 31.8.2017,
- Akt o notranji organizaciji – 27.5.2013,
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Poslovnik o delovnem času, izrabi delovnega časa in evidentiranju –
15.5.2014,
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 – 1.10.2014,
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 volitvah predstavnika zavoda v svet zavoda – 23.5.2013,
Poslovnik o delu sveta zavoda – 9.3.2010,
Poslovnik o delu razpisne komisije za izbor direktorja zavoda – 13.5.2014,
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 – 1.2.2006,
Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo – 1.4.2014,
Izjava o varnosti – revidirane 2012,
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 – 20.3.2012,
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) – 24.5.2016,
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,
Sestava in poslovnik o delu strokovnega sveta – 24.11.2015,
Klasifikacijski načrt BGP – 10.4.2017,
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Načrt varovanja varnostnega območja BGP – 1.2.2018,
Navodila za izvajanje varnostno recepcijske službe BGP – 28.2.2017,
Navodilo za uporabo službenih mobitelov – 1.3.2018,
Pravilnik o preprečevanju legionele v internem vodovodnem sistemu BGP
Kranj – 24.10.2017,
Navodilo za odmero letnega dopusta – 19.1.2018,
15-urno varovanje z varnostno recepcijsko službo – 1.2.2018.
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3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA
NAČRTA ZA LETO 2018
Na osnovi prejetih izhodišč za pripravo programa dela ter finančnega načrta za leto
2018 smo zaradi tega, ker je naša bolnišnica po Zakonu o interventnih ukrepih za
zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
RS (Uradni list RS, št. 54/17), vključena v sanacijo, pripravili sanacijski program z
zahtevo poiskati rezerve v poslovanju, predlagati konkretne ukrepe za izboljšanje
poslovanja ter pripraviti dokument, ki bo korektno in verodostojno predstavil stanje v
BGP Kranj ter istočasno predstavljal vodilo za izvajanje nujnih ukrepov za
uravnoteženje poslovanja. Sanacijski program je priloga Programa dela in
finančnega načrta za leto 2018.
Bolnišnice, ki so v sanaciji, lahko v finančnem načrtu za leto 2018 planirajo presežek
odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu, v kolikor iz priprave sanacijskega
programa izhaja, da kljub načrtovanju in izvajanju ukrepov za uravnoteženo
poslovanje v letu 2018 le-tega še ne bodo dosegle. Cilj sanacije je namreč, da
bolnišnice v sanaciji največ v štirih letih vzpostavijo izvajanje dejavnosti na način, da
bodo tekoče poslovale najmanj z uravnoteženim poslovnim izidom, hkrati pa
zagotavljale kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev v okviru javne službe.
Dne 27.12.2017 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli prva izhodišča za pripravo
programa dela in finančnega načrta za leto 2018, končna izhodišča pa smo prejeli
2.3.2018. Program dela in finančni načrt za leto 2018 je pripravljen na podlagi
Pogodbe 2018.
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:
- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto
2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
(ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in
drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).
-Makroekonomska izhodišča
Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 Urada za
makroekonomske analize in razvoj za leto 2018, ki so bili upoštevani pri pripravi
finančnega načrta:
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Rasti so izražene v %:

-

realna rast bruto domačega proizvoda

3,9

-

nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
- od tega v javnem sektorju

3,6
4,1

-

realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
- od tega v javnem sektorju

2,0
2,5

-

nominalna rast prispevne osnove (mase plač)

5,7

-

letna stopnja inflacije (dect/dect-1)

1,9

-

inflacija (povprečje leta)

1,6

Planiranje obsega in vrednosti programa dela v letu 2018
Pri sestavi programa dela in finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali Pogodbo
2018. Skladno z načrtovanim obsegom dela so bili načrtovani tudi prihodki.
Dne 31.1.2018 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o
Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018.
Skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 se sredstva za
informatizacijo povišajo pri kalkulacijah, kjer vrednost v izhodiščnih cenah za leto
2017 znaša 769,01 EUR, in sicer na 884,36 EUR.
V skladu s Splošnim dogovorom za leto 2018 se linearno povišajo cene zdravstvenih
storitev za 5 % na letni ravni za vse izvajalce. V letu 2018 ne bo izvedena
revalorizacija cen zdravstvenih storitev v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih
potrebščin.

Planiranje stroškov dela v letu 2018
Pri planiranju stroškov dela v letu 2018 je potrebno upoštevati že dogovorjene
spremembe v letu 2017:
- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1.10.2017 in
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
(Uradni list RS, št. 46/17) in Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni
negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v
plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda. Aneksa določata pravico
do višje plače s 1.7.2017.
V letu 2018 v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela
za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v
nadaljnjem besedilu: ZUPPJS17) še vedno veljajo določila v zvezi z delovno
uspešnostjo (2. in 3. člen), napredovanji v plačni razred in naziv (4. člen),
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nadomestilom plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni ali
poškodbe, ki ni povezana z delom (6. člen) in izplačevanjem jubilejnih nagrad (7.
člen).
Zaradi sprostitve ukrepov iz ZUPPJS17 se pri planiranju stroškov dela v letu 2018
upošteva:
- višina regresa za letni dopust za leto 2018 kot jo določa 131. člen Zakona o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 –
PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
- višino zneska vplačil kolektivnega zavarovanja v skladu s tretjim odstavkom 2.
člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS (Uradni list RS,
št. 88/16).
V letu 2018 preneha veljati ukrep iz ZUPPJS17 v zvezi s prenehanjem pogodb o
zaposlitvi (9. člen), omejitve števila dni letnega dopusta (10. člen) in omejitev
sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb (11. člen).
Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v letu 2018
Kadrovski načrti se pripravijo, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v
skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS1819:
- dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2019, ki se financirajo iz državnega
proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje
javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati
dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za
leto 2017 (plan 1.1.2018);
Ne glede na to, pa se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje
dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške
dela (šesti odstavek 60. člena). To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg
programa in nove programe, financirane s strani ZZZS, npr. referenčne ambulante;
- oceni se število zaposlenih na dan 1.1.2019, ki se financirajo iz sredstev od prodaje
blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev
prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s
sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravnike
pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce
pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in
programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo
in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona
o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014
(Uradni list RS, št. 17/14).
Dne 12.1.2018 je bila v Uradnem listu RS št. 3/18 objavljena Uredba o načinu
priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, na podlagi katere je pripravljen
obrazec za planiranje kadrov, ki je priloga k programu dela in finančnemu načrtu za
leto 2018.
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Sklepanje podjemnih pogodb
V Uradnem listu RS št. 64/17 z dne 17.11.2017 je bil objavljen Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K), ki
je začel veljati 17. decembra 2017 in ki med drugim nekoliko spremenjeno ureja delo
zdravstvenih delavcev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti (spremenjen 53.a
in 53.b člen ter prehodna ureditev v 42. členu v prehodnih in končnih določbah
novele zakona o zdravstveni dejavnosti) in sklepanje podjemnih pogodb (spremenjen
53.c člen), dopolnjena pa je tudi ureditev glede vodenja evidence izdanih soglasij in
sklenjenih podjemnih pogodb (spremenjen 53.č člen).
Javni zavodi lahko za opravljanje zdravstvenih storitev enako kot pred spremembo
ZZDej sklenejo podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava (v nadaljnjem
besedilu: podjemna pogodba) z zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje
zdravstvenih storitev za javni zdravstveni zavod ekonomsko smotrnejše in pod pogoji
iz 53.c člena ZZDej-K. Podjemna pogodba se lahko sklene za največ 12 mesecev.
Zdravstveni delavec pred sklenitvijo podjemne pogodbe predloži veljavno soglasje za
delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.
Nekoliko spremenjena je tudi določba 53.č člena ZZDej, po kateri direktor zavoda
poroča samo svetu javnega zavoda in ne več tudi Ministrstvu za zdravje o izdanih
soglasjih in o sklenjenih podjemnih pogodbah v preteklem letu, in sicer do 28.
februarja ob pripravi letnih poročil, kot to določa tretji odstavek 53.č člena ZZDej-K.
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4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018
4.1. LETNI CILJI
V letu 2018 bomo nadaljevali s projektnim pristopom k uresničevanju pomembnih
ciljev bolnišnice ter tako zagotavljali uresničevanje naše vizije na vseh področjih
delovanja in oblikovanja nove celostne podobe bolnišnice.
Stavba je stara in potrebna celovite obnove, zgrajena je bila leta 1965 in v vsej svoji
dobi 50 letnega obstoja še ni bila celostno obnovljena. Zob časa je pustil svoje
posledice kljub temu, da smo se vsa ta leta prizadevali ohranjati notranjost bolnišnice
toplo in prijazno tako za zaposlene kot uporabnike naših storitev.
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kraj je specializirana bolnišnica za
zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov z dolgoletno in bogato tradicijo. V
zadnjih letih smo vlagali v razvoj našega znanja, izboljševali ter nadgrajevali izkušnje
iz tujine in doma ter jih prenašali v vsakodnevno delo in sredstva vlagali v nakup
sodobnih aparatur, ki nam pomagajo pri varni, kakovostni in individualni obravnavi
naših uporabnic. Prav na ta osebni pristop smo zelo ponosni, saj menimo, da je
rojstvo otroka eden izmed najlepših trenutkov v življenju nas staršev in si ga kot
takega za vedno vtisnemo v spomin.
In še zadnji kamenček v mozaiku celostne obravnave naših uporabnic, ki ga moramo
dodati, so prostori, v katerih delujemo.
V februarju 2018 smo pričeli z obnovo porodnega bloka. Vire za financiranje
zagotavljata Ministrstvo za zdravje in BGP Kranj. Projekt bo zaključen v juliju 2018.
Skladno s sodobno doktrino, potrebami in zahtevami uporabnic bomo še naprej
razvijali endoskopsko kirurgijo (širitev na področje globokih endometrioz, ki zahtevajo
hkratno oskrbo s strani specialista ginekologa in specialista abdominalne kirurgije) in
ambulanto za urodinamske preiskave ter s tem tudi razvijali področje patologije mišic
medeničnega dna - celostna obravnava pacientke od diagnostike do operativne in
konzervativne terapije.
Izvajamo sodobne laparoskopske operacije, ki omogočajo hitrejše pooperativno
okrevanje in skrajšanje bolniške odsotnosti. Pacientke namreč vse bolj zahtevajo
manj invazivno endoskopsko kirurgijo in z izvajanjem laparoskopskih operacij bomo
povečali število operiranih pacientk v prihodnjih letih, kot tudi njihovo zadovoljstvo. V
letu 2017 smo pričeli z operativnimi posegi bolnic z rakavim obolenjem rodil. Po
protokolu so vse te pacientke pregledane na konziliju v UKC Ljubljana na Ginekološki
kliniki in skladno z njihovimi navodili tudi operirane.
Z organizacijo izobraževalnih delavnic bomo motivirali zdravnike in sestre
primarnega nivoja, da bodo še bolj usmerjali svoje pacientke v našo ustanovo.
Našim porodnicam bomo 24 ur dnevno nudili širok spekter lajšanja porodne bolečine
kot tudi možnosti naravnega rojevanja.
V letu 2012 smo po uspešno izvedenih certifikacijskih presojah prejeli certifikat za
sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za
kakovost in meroslovje Ljubljana. V letu 2018 bomo skladno z zahtevo certificiranja
izvedli prvo redno certifikacijsko presojo po novem standardu ISO 9001:2015.
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V letu 2014 smo uspešno opravili akreditacijsko presojo po AACI standardu. V letu
2018 bo tretja certifikacijska presoja po omenjenem standardu.
V letu 2016 smo pridobili tudi AACI standard za odličnost v porodništvu. V letu 2018
bomo imeli drugo redno presojo.
V maju 2016 je Ministrstvo za zdravje pristopilo k pripravam za energetsko sanacijo
bolnišnic. V tem mesecu smo pravočasno izpolnili zahtevani vprašalnik. Opravljen je
bil tudi pregled v bolnišnici s svetovanjem po pripravi ustrezne dokumentacije.
Ministrstvo za zdravje nas je obvestilo, da bo energetska sanacija bolnišnic izvedena
v letu 2019.
Uporaba sodobnih strokovnih spoznanj, aparatur in tehnik v vsakdanjem
bolnišničnem delu, razvoj centra za bolezni dojk (CBD) v sodoben center, ki
omogoča celostno obravnavo pacientk (oprema, kader, ustrezno ovrednotene
storitve), razvoj podpornih služb, npr. laboratorija (predvsem citologije) bodo naše
vodilo. BGP Kranj je izpolnila vse strokovne zahteve in dne 22.2.2016 pridobila
status Presejalnega centra v okviru državnega programa DORA.
Poskrbeli bomo tudi za prijazno okolje, v katerem se bodo pacienti in zaposleni dobro
počutili. Zagotoviti bo potrebno fleksibilen kader, ki se bo sposoben hitro in učinkovito
prilagajati.
Pomembnejši cilji poslovanja:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

zagotavljati zakonito poslovanje,
zagotavljati tekoče stabilno poslovanje z izpolnjevanjem obveznosti do ZZZS
ter uresničevanjem letnega finančnega in poslovnega načrta,
razvoj kakovosti,
obvladovanje stroškov,
učna bolnišnica,
preprečevanje bolnišničnih okužb,
razvoj področja ginekologije na področju patologije medeničnega dna,
razvoj endoskopske ginekološke kirurgije,
nadaljevanje prenosa kompetenc na srednji nivo managementa.

Skrbeli bomo za usklajen razvoj stroke na vseh področjih našega delovanja s ciljem
uresničevanja zastavljenih projektov.
Projekti so podrobneje opisani v Prilogi 1.
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4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC
4.2.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF
Tako kot vsako leto bomo tudi ob koncu leta 2018 pristopili k ocenjevanju notranjega
nadzora javnih financ. Rezultat ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2017
izkazuje, ob upoštevanju vseh elementov vprašanj, v povprečju malenkost slabši
rezultat kot v letu 2016 (povprečje 2015 82,60, povprečje 2016 83,17 in 2017 81,85).
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
maksimalno prisluhne vsem vodjem in odpravi pomanjkljivosti za leto 2018.
Od leta 2011 deluje v BGP Kranj, skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju
korupcije, delovna skupina, ki se po potrebi sestaja in konec leta poda poročilo o
delu.

4.2.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ
1.Tveganje: Negativno medijsko poročanje:
Pacientke bi odhajale v druge bolnišnice in s tem ne bi mogli realizirati našega
zakupljenega programa.
Ukrepi: Redni strokovni nadzori, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, korektna
informacija uporabnikov naših storitev preko medijev in naše spletne strani, priprava
komunikacijskega načrta, v okviru finančnih možnosti postopna obnova prostorov
bolnišnice.
2.Tveganje: Okvara drage medicinske opreme:
Visoki stroški popravila oziroma nakupa nove aparature in s tem ne realizacija
zakupljenega programa.
Ukrepi: Redni servisi medicinske opreme, nadzor nad vestno in strokovno uporabo
aparatov, zavarovanje drage medicinske opreme.
3.Tveganje: Ogrožanje zdravja zaposlenih na delovnem mestu:
Težave pri organizaciji dela in zagotavljanju 24 urne zdravstvene oskrbe.
Ukrepi: Redni zdravstveni pregledi zaposlenih, uporaba zaščitnih delovnih sredstev
pri delu in nenehno osveščanje zaposlenih o varstvu pri delu kot tudi natančno
napisani ukrepi, ki jih je potrebno izvesti ob neljubem dogodku in upoštevanje
programa za preprečevanje znotraj bolnišničnih okužb.
V letu 2008 je bil izdelan register tveganj, katerega vsako leto ažuriramo.

4.2.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF
Bolnišnica nima lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto pristopimo k
revidiranju enega področja poslovanja, ki ga za nas opravi zunanja revizijska služba.
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V letu 2017 je tako potekalo revidiranje s strani zunanjega izvajalca (GM revizija,
d.o.o.), in sicer skrben pregled poslovanja za leto 2016. Revidirani so bili prihodki,
plače, obračun podjemnega dela in dela po avtorski pogodbi in amortizacija. V
nadaljevanju podajamo ugotovitve in priporočila revizije ter načrtovane ukrepe
bolnišnice:
- Organiziranje neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV) je urejeno v obliki
specialističnih urgentnih ambulant posameznega bolnišničnega oddelka, iz česar
sledi, da bi na teh podlagah moralo biti ustrezno kadrovano in tudi financirano.
Iz pregleda zasedenosti kadrovskih virov izhaja, da ima zavod na področju rednega
programa (brez NZV) nezasedena delovna mesta v višini 4,56, pri čemer bi lahko
izvajal dodatno zaposlovanje.
Glede na priporočilo, da zavod v sodelovanju z ZZZS in ustanoviteljem prouči
možnosti za ureditev financiranja NZV v pogodbi o financiranju že za leto 2017, je bil
poslan dopis na MZ in ZZZS.
- Ugotovljeno je bilo nedoseganje zakupljenega pogodbenega programa, kar je
vplivalo predvsem na realizacijo tekočih prihodkov s strani ZZZS po veljavnih
pogodbah. Po potrebi bomo izvajali operativni program tudi v popoldanskem času,
eventuelno tudi ob sobotah, ob upoštevanju kadrovskih in prostorskih zmogljivosti.
Za nemoteno delo bi potrebovali dve operacijski sobi; DIIP smo že poslali na MZ.
- V reviziji je bila ugotovljena podcenjenost financiranja storitev na področju
ginekologije;
ponovno smo poslali dopis na MZ in ZZZS. Na ZZZS smo poslali tudi dopis glede
končnega obračuna zakupljenega programa štirih nosilcev, ki je bil priznan v višini 80
% vrednosti celotnega zakupljenega programa, kar ni skladno z določili 7. člena
Priloge ZDZAS II/a.
- Pri preveritvi zaračunavanja storitev ZZZS v okviru dispanzerja je bilo ugotovljeno,
da so mestoma opravljene storitve pacientom, za katere v okviru ZZZS ne obstaja
ustrezno šifriranje, niti niso jasna navodila glede zaračunavanja opravljenih storitev
ZZZS. Poslan je bil dopis na ZZZS, naj jasno opredelijo način obračunavanja storitev
v zavodu za določene storitve, ki niso opredeljene v seznamu storitev oziroma naj
ustrezno opredelijo cenik samoplačniških storitev.
- Pri odmeri letnega dopusta je bila ugotovljena neupravičena dodelitev dodatnih dni
letnega dopusta zaposlenim, ki skladno s pooblastili izvajajo naloge vodenja ter
neskladje dvema zaposlenima iz naslova izrednega dopusta. Neskladje je bilo
odpravljeno.
- Izvajanje NZV se vsem redno zaposlenim obračuna in izplača v obliki nadurnega
dela. Na podlagi Pravilnika o zagotavljanju NZV je bilo potrebno do leta 2014 za
obračunavanje ustrezne oblike dela (nadurno delo, dežurstvo ali stalna
pripravljenost) najmanj enkrat letno za posameznega zdravstvenega delavca
izračunati običajno delovno obremenjenost ter obremenjenost v času izvajanja NZV.
Po priporočilu revizije je bil poslan dopis na MZ, da ustanovitelj prouči možnosti za
ponovno uveljavitev zadevnih določil Pravilnika.
- Pri odobritvi izplačila za povečan obseg dela je bilo dano priporočilo, da zavod
zagotovi ustrezne izračune prihrankov na osnovi doslednega spremljanja
nezasedenih delovnih mest oziroma refundacij iz naslova bolniških odsotnosti.
- V zvezi s sklenjenimi podjemnimi pogodbami z lastnimi zaposlenimi za izvajanje
storitev, ki niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je bilo dano
priporočilo, da zavod v okviru delovnega procesa zagotovi izvajanje navedenih
storitev ter z ustreznimi internimi akti enotno do vseh zaposlenih javnih uslužbencev
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pristopi pri obračunavanju delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu. Ponovno smo pregledali in analizirali sklenjene podjemne pogodbe in ugotovili,
da gre za storitve, ki niso primerljive. Z ukinitvijo samoplačniških storitev obstaja
bojazen, da bomo izgubili tudi pacientke. Ob sklenitvi novih pogodb se bomo s
posamezniki skušali dogovoriti za nižjo ceno in katere storitve bomo v bodoče še
izvajali.
- Pri obračunu dodatka za mentorstvo je bilo ugotovljeno, da zavod dosledno ne
spremlja in evidentira opravljene ure mentorstva pripravnikom, specializantom. Dano
je bilo priporočilo, da zavod prouči možnosti za ročno evidentiranje opravljenih ur
mentorstva ter dosledno pripravo poročil o opravljenih mentorskih urah, ki ga
mesečno pripravi posamezni mentor in so podlaga za obračun in izplačilo zadevnega
dodatka. Posodobili smo obrazec »Poročilo o opravljenih mentorskih urah«, ki ga
mora izpolniti mentor in ga odobri direktor. V obrazcu mentorji evidentirajo točne ure
opravljenega mentorstva.
- Pri izplačilu regresa za prehrano je bilo izdano priporočilo, da zavod prouči
možnosti za uvedbo brezplačno zagotovljenih obrokov, formalno določi ceno
zagotovljene prehrane ter pri plači ustrezno poračuna razliko. Ceno malice ob vsaki
spremembi redno preverjamo.
- Ugotovitev revizije je, da se zaposlenim izplačuje dodatek za prevoz na delo,
upoštevaje ceno dnevne vozovnice v eno smer in da zavod pri zadevnem povračilu
stroškov ni proučil možnosti za povračilo cenejše vozovnice. Dano je bilo priporočilo,
da zavod ustrezno prouči možnosti o uvedbi najcenejšega javnega prevoza.
- Dano je bilo priporočilo, da zavod na podlagi pogodbenih določil in normativov
ustrezno sistemizira potrebna delovna mesta, ki so v okviru posameznih programov
financirana s strani ZZZS. Zavod naj v okviru izvedenega prestrukturiranja prouči
ustrezno optimizacijo kadrov ter na teh podlagah izvede tudi morebitno dodatno
kadrovanje. Poslali smo dopis na ZZZS.
- Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi so sklenjene za izvajanje izbranih
samoplačniških storitev, pri čemer je priporočilo revizije, da zavod ustrezno upošteva
zakonske omejitve pri sklepanju podjemnega dela. Cene samoplačniških storitev so
bile oblikovane na podlagi primerljivih ponudb v drugih zavodih. Z izvajalci se bomo
skušali dogovoriti za nižje plačilo. Če storitev ne bi nudili, obstaja bojazen za odhod
pacientk v druge ustanove.
- Zavod je za zagotavljanje NZV sklepal tudi podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci,
pri čemer pa ni ustrezno zagotovil tudi dodatnega vira financiranja, saj je bila
navedena oblika izplačila pogodbenega dela s strani ZZZS izvzeta iz financiranja.
- Glede zagotavljanja NZV je bilo dano priporočilo, da zavod v sodelovanju z
ustanoviteljem prouči možnost za ustrezno kadrovsko načrtovanje, saj dejansko
zasedena delovna mesta ne izpolnjujejo vseh zahtevanih potreb pri zagotavljanju
NZV. Poslali smo dopis na MZ.
- Pri izdaji soglasij zdravstvenim delavcem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene
dejavnosti, čeprav ima zavod sam potrebe po dodatnem, dopolnilnem delu tega
kadra, je bilo izdano priporočilo za dosledno optimizacijo kadrovanja javnih
uslužbencev v okviru prestrukturiranja zavoda. Soglasja bomo izdajali samo v
izjemnih primerih.
- Ugotovljena je bila odsotnost prijave na ZZZS za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni za čas sklenitve podjemnega in avtorskega dela zunanjih
pogodbenih izvajalcev. Neskladje je bilo odpravljeno že v času revizije.
- Pri obračunu amortizacije je bilo dano priporočilo, da zavod v sodelovanju z
ustanoviteljem prouči možnosti za celovito posodobitev vrednotenja programov in
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elementov za oblikovanje cen zdravstvenih storitev. Prihodkovna postavka
amortizacija, ki je trenutno sestavni del vrednotenja programa, se ne more po vsebini
primerjati z obračunano amortizacijo sredstev, prejetih v upravljanje, temveč se
kvečjemu lahko obravnava kot namenski priliv zavoda, namenjen nakupu novih,
nadomestitvenih sredstev.
Zadevni prihodki naj se pri vrednotenju in računovodski obravnavi vsebinsko
razumejo kot namensko prejeta sredstva za nakup novih (nadomestljivih) sredstev in
naj se tako v elementu cene nemudoma preimenujejo.
Računovodsko naj se zadevna sredstva izhajajoč iz pogodbe z ZZZS obravnavajo
kot časovna razmejitev, ki se z namensko porabo (novimi investicijami) ustrezno
zmanjšujejo ter na ta račun povečujejo obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.
Na teh podlagah bo tako financiranje zavodov edino lahko primerljivo, pri čemer pa
bodo imeli zavodi tudi ustrezno usklajena sredstva ter obveznosti za sredstva,
prejeta v upravljanje.
Poslali smo dopis na MZ in ZZZS.
Svet zavoda je obravnaval in potrdil ukrepe za odpravo nepravilnosti izredne notranje
revizije na 23. redni seji dne 11.10.2017. Z ukrepi je bilo seznanjeno tudi MZ.
Odgovor MZ na vprašanja iz revizije smo prejeli dne 25.9.2017, ki pa ne podaja
konkretnih rešitev. Odgovora ZZZS še nismo prejeli.
V letu 2018 bomo dali revidirati Letno poročilo 2017.
Ker je bolnišnica prejela sredstva iz državnega proračuna za pokrivanje presežka
odhodkov nad prihodki v skladu z določili ZIUFSZZ, moramo do 31. maja 2018
izvesti revizijo porabe sredstev (8. člen ZIUFSZZ), ki jo bo izvedel zunanji revizor.
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5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI
MERIMO ZASTAVLJENE CILJE
Cilji poslovanja bolnišnice so zelo raznoliki, od finančnih, kateri so enostavno merljivi,
do poslovnih, katere ni vedno lahko kvantificirati. V sledeči tabeli smo zbrali
najpomembnejše cilje ter določili kazalnike, kateri kažejo na uresničevanje le-teh.
Tabela 1: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja

Cilj

Kazalec doseganja cilja

Zagotavljati zakonito
poslovanje
Zagotavljati tekoče
stabilno poslovanje

Odsotnost sankcij zunanjih inštitucij zaradi kršenja zakonodaje.

Izpolnjevanje
obveznosti do ZZZS
Poslovati s
presežkom prihodkov
nad odhodki.
Razvoj kakovosti

V finančnem smislu pomeni zagotavljati ustrezno plačilno
sposobnost ter tekoče poravnavati obveznosti ob njihovi
zapadlosti.
Število evidentiranih in obračunanih storitev iz Pogodbe z ZZZS
2018
Kazalnik gospodarnosti

Ciljna
vrednost
kazalnika
0
Koeficient
plačilne
sposobnosti 1
100 %
Več kot ali
enako 1

Št. novih kliničnih poti
Spremljanje predpisanih kazalnikov kakovosti

3
100 %

Obvladovanje
stroškov
Preprečevanje
bolnišničnih okužb
Razvoj področja
ginekologije na
področju patologije
medeničnega dna

Uveden sistem spremljanja stroškov po pacientu na področju
laparoskopskih operacij.
Število evidentiranih bolnišničnih okužb.

100 %

Povečano število magnetoterapij glede na leto 2017

32 % več
prihodkov

Preverjanje
zadovoljstva
zaposlenih
Preverjanje
zadovoljstva pacientk
na bolnišničnih
oddelkih
Preverjanje
zadovoljstva pacientk
v dispanzerju za
ženske in CBD
Trženje storitev, ki
niso v okviru
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja
Ohranitev certifikata
Družini prijazno
podjetje

Število zaposlenih, ki so oddali anketo o zadovoljstvu
zaposlenih.

Vsaj 60 %

·
·

0

% zadovoljstva pacientk na oddelkih.

Cilji za leto
2018 so
opredeljeni v
Analizi anket
% zadovoljnih pacientk v dispanzerju za ženske in CBD.
Cilji za leto
2018 so
opredeljeni v
Analizi anket
Višina prihodkov iz navedenega naslova glede na predhodno 3 %
leto.

Izpolnitev zadanih ukrepov
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Naša bolnišnica je po Zakonu o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne
stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št.
54/17), vključena v sanacijo, zato smo pripravili sanacijski program. V okviru
programa dela in finančnega načrta za leto 2018 so tako zajeti tudi sanacijski ukrepi
iz omenjenega programa z imenovanimi odgovornimi osebami in roki izvedbe
aktivnosti. Zaposleni se zavedamo pomena nenehnega nadzora nad stroški na vseh
področjih našega delovanja s ciljem zagotavljanja likvidnosti in pozitivnega
poslovanja.
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Obrazec 1 Delovni program 2018 je v prilogi.
Načrtovani program dela za leto 2018 je pripravljen na podlagi Pogodbe 2017.
Število porodov, program doječih mater in program medikamentozni splav so
določeni na podlagi realizacije leta 2017.
V okviru posebej načrtovanih programov izvajamo medikamentozno prekinitev
nosečnosti ter diagnostično in operativno histeroskopijo.
Tabela 2: Planirana struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do
plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom

Dejavnosti

Pogodba 2017
Število Število
primerov uteži

Ginekologija in
porodništvo
SKUPAJ

Real. 2017
Število
primerov

Število
uteži

Pogodba 2018
Število
primerov

Indeksi glede na
primere

Število Pog. 2018/ Pog. 2018/
uteži Pog. 2017 Real. 2017

4.329

3.760

4.148

3.748

4.487

3.934

103,6

108,2

4.329

3.760

4.148

3.748

4.487

3.934

103,6

108,2

V okviru akutne bolnišnične obravnave smo imeli v letu 2017 s pogodbo ZZZS
priznanih 4.329 primerov, za leto 2018 pa jih načrtujemo 4.487. Razliko predstavlja
158 primerov, ki pomenijo razliko med realiziranimi primeri in planiranimi v letu 2017
(27 porodov več, 20 splavov manj in 13 primerov več kirurškega zdravljenja rakave
bolezni) in začasni prenos 138 primerov akutne bolnišnične obravnave iz BGP Kranj
v Splošno bolnišnico Jesenice (v letu 2017).
Za leto 2018 nacionalni razpis ni predviden.
Osnova za določitev plana v specialističnih ambulantah je Pogodba 2017 z izjemo
mamografije, kjer je planiran program za leto 2018 znižan za 40 %, saj je celotna
Gorenjska vključena v program DORA. Naš center za bolezni dojk je v omenjen
program vključen od 22. februarja 2016, kjer je na letnem nivoju priznanih 7.000
slikanj (v Obrazcu 1 ni vključeno).
V letu 2016 smo s Splošnim dogovorom 2016 in Aneksom št. 1 k SD 2016 dobili
dodatnega nosilca v dispanzerju za ženske, vendar nimamo niti kadrovskih niti
prostorskih zmogljivosti za realizacijo četrtega nosilca, zato smo predlagali, da
imamo v Pogodbi 2018 priznane 3 nosilce omenjene dejavnosti.
Dispanzerska dejavnost spada na primarni nivo, BGP Kranj pa želimo razvijati kot
strokovno ustanovo na sekundarnem nivoju, kjer je poudarek na ginekološki kirurgiji
in porodništvu.
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Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2018

Naziv programa

Porod
Splav
Operacija ženske
stresne inkontinence
Kirurško zdravljenje
rakave bolezni
SKUPAJ

Pogodba
2017

Real.
2017

Pogodba
2018

Indeks
Pog. 2018/
Pog. 2017
1.409
102,0
195
90,7

Indeks
Pog. 2018/
Real. 2017
99,9
99,0

1.382
215

1.411
197

80

66

80

100,0

121,2

1

14

14

1.400,0

100,0

1.678

1.688

1.698

101,2

100,6

Program prospektivni primeri za leto 2018 je določen na podlagi Pogodbe 2017 in
realizacije števila porodov, splavov in kirurškega zdravljenja rakavih bolezni v letu
2017.
V letu 2017 sta bila dva samoplačniška poroda in dva samoplačniška splava. 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.
Z obnovo porodnega bloka, individualnim pristopom in medijsko promocijo ter kot
odraz dobrega sodelovanja ginekologov primarnega nivoja, bomo poskušali pritegniti
čim več porodnic, da si bodo kot mesto poroda izbrale našo porodnišnico.
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7. 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 vseh 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),
center za bolezni dojk (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 gospe vprašali, če jih lahko operira drug zdravnik in
ne zdravnik, za katerega so bile planirane (večino izbrani ginekolog). V kolikor bi se
gospe s pisno privolitvijo strinjale, bi bila operirana, v nasprotnem primeru bi
zabeležili, da se gospe ne strinjajo, in gospe bi potrdile s svojim podpisom, kar lahko
privede do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob.
V dispanzerju za ženske bi gospe vprašali, če se strinjajo z ambulantno obravnavo,
ki bi jo izvedel drug zdravnik in ne njihov izbrani ginekolog. V kolikor bi se gospe s
pisno privolitvijo strinjale, bi bile gospe ambulantno obravnavane pri drugem
zdravniku, prav tako bi lahko organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem primeru
bi zabeležili, da se gospe ne strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku, kar lahko
privede do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob.
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V centru za bolezni dojk bi gospe 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 gospe s pisno privolitvijo strinjale, bi bile gospe ambulantno obravnavane pri
drugem zdravniku, prav tako bi lahko organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem
primeru bi zabeležili, da se gospe ne strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku, kar
lahko privede do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob.
V 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 lahko privede 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 končanem
pregledu pri anesteziologu se pacientka zglasi pri koordinatorki operative, ki njeno
dokumentacijo vloži v mapo za operativni program ter ji pove okvirni datum
operativnega posega. V kolikor pacientka ni primerna za operativni poseg glede na
menstrualni ciklus, se s koordinatorko dogovorita, kateri dan naslednjega ciklusa naj
pokliče, da se jo razvrsti na operativni program.
Operativni program se piše redno vsak teden in takrat so pacientke glede na stopnjo
nujnosti uvrščene na program. Ko je program napisan, koordinatorka pokliče
pacientke in jih seznani s podrobnostmi priprave na operacijo in sprejema v
bolnišnico. Ko je pacientka odpuščena iz bolnišnice, se jo v čakalni vrsti zaključi.
UZ KOLKOV
Datum in uro dobijo naši novorojenčki že pri odpustu in v odpustnici je tudi napisano,
da morajo starši v roku 14. dni poslati potrdilo o izdani e-napotnici oziroma poklicati
po telefonu in sporočiti številko e-napotnice. Za UZ kolkov novorojenčkov imamo
čakalno knjigo, saj mora biti opravljen skladno s strokovnimi smernicami in se točno
lahko določi datum.
DISPANZER ZA ŽENSKE
V dispanzerju za ženske imamo čakalno knjigo, saj imajo zdravniki točno določen
urnik, kdaj delajo v ambulanti. Gospe se razporedi glede na stopnjo nujnosti. V
dispanzerju se ne potrebuje napotnice, ker je primarni nivo zdravstvenega varstva.
Čakalna knjiga je urejena tako, da se točno vidi, ali gospa prihaja na ginekološki
pregled, ali nosečnica v posvetovalnico, kar je pomembno glede na strokovne
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smernice obravnave nosečnic. Gospe se lahko naročijo preko spletne strani,
telefona, osebno.
CENTER ZA BOLEZNI DOJK
V centru za bolezni dojk imamo čakalno knjigo, saj gospe 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
22.2.2016 smo v naši bolnišnici pričeli izvajati državni preventivni program odkrivanja
raka dojke DORA. Bolnišnica je namreč izpolnila vse visoko postavljene kriterije
oziroma zahteve tako za kader kot prostore in tehnologijo po EU smernicah in tako je
naš center za bolezni dojk postal presejalno diagnostični center.
Čakalne sezname smo uredili tako, da smo vse ženske, ki po strokovnih smernicah
sodijo v državni program, iz našega seznama izločili in seznam poslali na OI na
DORO. Vse ženske, ki so že prejele datum pregleda iz našega centra za bolezni
dojk, so prejele dopis, da velja datum pregleda DORA in so bile prednostno klicane,
kar ni vplivalo na čakalno dobo. Gospe ne potrebujejo napotnice. O novem načinu
obravnave žensk so bili obveščeni tudi vsi ginekologi na primarni ravni. Pacientke za
program DORA so naročene preko klicnega centra DORA v Ljubljani. Ciljna skupina
žensk je starost od 50 do 69 let.
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8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV
Obrazec 2 Načrt prihodkov in odhodkov 2018 je v prilogi.
AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prilogi.
Izkaz poslovnega izida smo izdelali na podlagi ekonomskih izhodišč in na podlagi
planiranega obsega programa, predstavljenega v predhodnih točkah.

8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI
Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 6.424.813 EUR in bodo za 13,4 %
nižji od doseženih v letu 2017.
Tabela 4: Struktura načrtovanih prihodkov (v EUR)
FN
2017
Prihodki bolnišnične
dejavnosti
Prihodki spec. ambulante
Prihodki dispanzer za
ženske
Prihodki zdravstvene
storitve
Prihodki kuhinje
Donacije
Finančni prihodki
Ostali prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

REAL.
2017

FN
2018

IND.
FN 18/
Real. 17

STR.
2018

4.469.539

4.312.646

4.782.872

110,9

74,44

589.665

537.898

700.359

130,2

10,90

683.254

624.168

573.629

91,9

8,93

206.464

179.694

182.774

101,7

2,84

150.349
8.000
600
28.912
6.136.783

158.319
4.218
557
1.601.652
7.419.152

163.319
6.000
516
15.345
6.424.813

103,2
142,2
92,6
1,0
86,6

2,54
0,09
0,01
0,24
100,00

Prihodki akutne bolnišnične obravnave, specialističnih ambulant in dispanzerja za
ženske so načrtovani na podlagi planiranega programa, predstavljenega v točki 6., in
trenutno veljavnih cen zdravstvenih storitev (cenik ZZZS 1.3.2018). Cene
zdravstvenih storitev so se v letu 2018 povišale za 5 % glede na leto 2017.
Načrtovani prihodki zdravstvenih storitev so za 1,7 % višji od doseženih v letu 2017
zaradi načrtovanih višjih prihodkov iz naslova storitev, ki niso priznane s strani ZZZS.
Načrtovani prihodki kuhinje so za 3,2 % višji kot so bili doseženi v letu 2017. Še
naprej se bomo s promocijo storitev kuhinje trudili za še večje število odjemalcev.
V letu 2018 pričakujemo višje prihodke iz donacij, ki so namenjene za izobraževanje
zaposlenih.
Finančne prihodke, ki v strukturi prihodkov predstavljajo manjši del, dobimo od
kompenzacij.
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Planiramo nižje ostale prihodke, med katerimi so provizije za storitve, plačila občin za
komisijo za sterilizacije, plačila za mentorstvo študentom Visoke šole Jesenice,
plačila ZD Kranj za predavanja v šoli za bodoče starše,…
Med ostalimi prihodki so bila v letu 2017 prejeta sredstva iz državnega proračuna v
znesku 1.534.819 EUR, ki so predstavljala 80 % stanja presežkov odhodkov nad
prihodki iz preteklih let na dan 31.12.2016 iz naslova javne službe. Poleg tega pa so
bila med ostalimi prihodki še sredstva v višini 11.863 EUR, ki nam jih je povrnila
Zavarovalnica Triglav in prevrednotevalni poslovni prihodki v znesku 39.500 EUR.

8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI
Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 6.625.262 EUR in bodo za 3,2 %
višji od doseženih v letu 2017.
Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali predviden obseg programa in predvidena
ekonomska gibanja.
Tabela 5: Struktura načrtovanih odhodkov (v EUR)
FN 2017

Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Finančni odhodki
Ostali stroški
SKUPAJ STROŠKI

846.078
1.250.899
3.731.727
287.418
8.634
11.819
6.136.575

Real. 2017

FN 2018

876.157
945.808
1.316.331 1.328.180
3.973.821 4.116.558
208.993
210.000
17.016
1.363
25.892
23.353
6.418.210 6.625.262

FN 2018 /
Real. 2017

Delež

107,9
100,9
103,6
100,5
8,0
90,2
103,2

14,28
20,05
62,13
3,17
0,02
0,35
100,00

Načrtovani stroški materiala
Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo
945.808 EUR in bodo za 7,9 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na
celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 14 %.
Tabela 6: Stroški materiala (v EUR)
FN 2017

1. Zdravila in zdravstveni material
1.1. Zdravila
1.2. Obvezilni material
1.3. Laboratorijski in foto material
1.4. Ostali zdravstveni material
2. Živila
3. Pomožni material
4. Energija
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA

Real. 2017

595.561
170.593
33.544
18.472
372.951
90.056
53.324
107.138
846.078
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608.655
183.750
30.928
21.511
372.467
93.600
70.148
103.754
876.157

FN 2018

665.684
202.125
34.021
20.435
409.103
99.043
77.628
103.454
945.808

FN 2018 /
Real. 2017

Delež

109,4
110,0
110,0
95,0
109,8
105,8
110,7
99,7
107,9

70,38
21,37
3,60
2,16
43,25
10,47
8,21
10,94
100,00
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Ob predpostavki 100 % realizacije zakupljenega programa, predvideno stopnjo
inflacije in uspešnimi pogajanji z dobavitelji, so načrtovani stroški zdravil in
zdravstvenega materiala za 9,4 % višji od doseženih v letu 2017.
Stroški živil so načrtovani za 5,8 % višje kot so bili doseženi v letu 2017. V stroških
živil so vključeni tudi stroški porabe živil za paciente.
Planirani stroški pomožnega materiala (pisarniški material, čistila, drobni inventar,
material za popravila in vzdrževanje,…) so glede na dosežene v letu 2017 višji za
10,7 %, saj smo v letu 2018 že nabavili delovno obleko in obutev za zaposlene. Nad
porabo čistil in pisarniškega materiala bomo še naprej vršili skrben nadzor.
Stroške energije (elektrika, plin, voda) pa načrtujemo v okviru doseženih v letu 2017.

Načrtovani stroški storitev
Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 1.328.180 EUR in
bodo za 0,9 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane
odhodke zavoda znaša 20 %.
Tabela 7: Stroški storitev (v EUR)
FN 2017

Storitve vzdrževanja
Zdravstvene storitve
Računalniške storitve
Storitve pranja perila
Pogodbeno delo
Komunalne storitve
Ostale storitve
SKUPAJ STROŠKI STORITEV

Real. 2017

89.186
305.956
75.098
16.231
464.627
26.175
273.626
1.250.899

FN 2018

106.686
96.860
339.584
334.317
75.228
74.379
14.262
14.975
487.916
461.494
32.393
37.252
260.262
308.904
1.316.331 1.328.180

FN 2018 /
Real. 2017

Delež

90,8
98,4
98,9
105,0
94,6
115,0
118,7
100,9

7,29
25,17
5,60
1,13
34,75
2,80
23,26
100,00

V letu 2018 planiramo za 9,2 % nižje stroške vzdrževanja, ki so odvisni tudi od
dinamike investicij.
Načrtovani stroški zdravstvenih storitev so za 1,6 % nižji od doseženih v letu 2017
zaradi še bolj racionalnega predpisovanja preiskav.
Stroški računalniških storitev bodo v letu 2018 nižji za 1,1 % od doseženih v letu
2017.
Načrtovani stroški pranja perila so za 5,0 % višji od doseženih v letu 2017.
Za leto 2018 planiramo za 5,4 % nižje stroške pogodbenega dela od doseženih v letu
2017, ki jih bomo dosegli s še bolj racionalno organizacijo delovnega procesa.
Stroški študentskega dela so za leto 2018 planirani v višini 25.378 EUR.
Pričakujemo 15,0 % višje stroške komunalnih storitev, ki so odvisni tudi od količine in
vrste komunalnih odpadkov, kot tudi cene na trgu.
Načrtovani stroški ostalih storitev so za 18,7 % višji od doseženih v letu 2017. Stroški
ostalih storitev so vezani na varovanje objektov, odvetniške storitve, najemnine,
poštne storitve, zavarovalne premije, internet storitve, zdravniške preglede,
izobraževanje, razne prevoze materialov in odvzetih vzorcev za dodatne
laboratorijske preiskave, proizvodne storitve (razne meritve, odvzemi vzorcev) in
neproizvodne storitve (presoja ISO, akreditacijska presoja, izdelava projektnih
dokumentacij…).
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Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 4.116.558 EUR in
bodo za 3,6 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane
odhodke zavoda znaša 62 %.
Tabela 8: Stroški dela (v EUR)
FN 2017

Plače
Regres
Neposredna skupna poraba
(jubilejne nagrade, odpravnine) in
solidarnostna pomoč
Prispevki in davki na plače
Dodatne premije za invalide
Ostali stroški dela
SKUPAJ STROŠKI DELA

Real. 2017

FN 2018

FN 2018 /
Real. 2017

Delež

2.915.655
91.570

3.122.068
93.899

3.197.814
108.000

102,4
115,0

77,68
2,62

13.911

14.010

21.311

152,1

0,52

473.347
19.722
217.521
3.731.727

504.302
15.777
223.764
3.973.821

525.472
14.159
249.803
4.116.558

104,2
89,7
111,6
103,6

12,77
0,34
6,07
100,00

Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2018 smo upoštevali planirano število delavcev
in izplačilo napredovanj v višji plačni razred, ki bo izvedeno s 1. decembrom 2018.
Regres za letni dopust za leto 2018: skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec
dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust
najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najpozneje do 1.
julija tekočega koledarskega leta.
Glede na to, da dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust
do konca leta 2017 za 2018 ni bil sklenjen, bo treba javnim uslužbencem izplačati
regres za letni dopust v višini minimalne plače.
V letu 2018 načrtujemo izplačilo treh odpravnin ob upokojitvi, jubilejno nagrado pa bo
prejelo enajst zaposlenih.
Upoštevali smo tudi, da se dodatek za redno delovno uspešnost ne bo izplačeval.
V letu 2018 ne bo izplačil za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu.

Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 293.000 EUR. Od
navedenega zneska znaša:
· del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 210.000 EUR,
· del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v
upravljanje, znaša 43.000 EUR in
· del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna
sredstva, znaša 40.000 EUR.
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Združena amortizacija po ZIJZ je za leto 2018 planirana v višini 57.379 EUR in se
nanaša na obnovo porodnega bloka.

Načrtovani finančni odhodki
Načrtovani finančni odhodki za leto 2018 znašajo 1.363 EUR. Nanašajo se na plačilo
obresti (863 EUR) za najeti kredit pri banki za digitalni mamograf, katerega smo
črpali v juliju 2012. Obresti za odplačilo kredita so vezane na 6 mesečni Euribor.
Upoštevane so tudi zamudne obresti, ki nam jih zaračunavajo dobavitelji (500 EUR).

Načrtovani ostali stroški
Ostali stroški so načrtovani v višini 23.353 EUR in se nanašajo na nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča in v manjšem znesku na priročnike in strokovne revije,
stroške zaradi spremembe odbitnega deleža za leto 2017 ter druge odhodke. Med
ostalimi stroški so tudi sredstva za plačilo vodarine na podlagi sodne poravnave z
OZG Kranj (10.311 EUR).

8.1.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za
leto 2018 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 200.449 EUR. Načrtovani
poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2017, ko smo poslovno leto zaradi prejema
sredstev iz državnega proračuna zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki.
Kot je pojasnjeno že v uvodu, lahko namreč bolnišnice, ki so v sanaciji, v finančnem
načrtu za leto 2018, planirajo presežek odhodkov nad prihodki, v kolikor iz
sanacijskega programa izhaja, da kljub načrtovanju in izvajanju ukrepov za
uravnoteženo poslovanje v letu 2018 le-tega še ne bodo dosegle.
Menimo, da je planiran poslovni izid dosegljiv, v kolikor ne bo prišlo do
nenačrtovanega znižanja cen storitev ali večjih nenačrtovanih stroškov.
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8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali
Navodila Ministrstva za zdravje.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti nastajajo z opravljanjem naslednjih tržnih
dejavnosti (storitev): preiskave brisov, sterilizacije, izdelava CD posnetka pri 3D UZ
storitvah, meritve nuhalne svetline, materialni stroški za prisotnost pri porodu,
prisotnost izbranega zdravnika pri porodu, priprava na porod z akupunkturo in
hipnozo, bivanje v nadstandardu, sobivanje partnerja, magnetoterapija, prodaja
storitev kuhinje,…
Finančni, drugi in prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki so v celoti izkazani
med prihodki oziroma odhodki iz opravljanja javne službe.
Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost
Ministrstvo za zdravje sodil še ni določilo. Kot merilo je tako upoštevan delež
prihodkov iz tržne dejavnosti v prihodkih poslovanja.
Planirani poslovni izid pri izvajanju javne službe izkazuje preseganje odhodkov nad
prihodki v višini 201.612 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa preseganje
prihodkov nad odhodki v višini 1.163 EUR.
AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je v prilogi.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi.
Ocenjujemo, da bo denarni tok v letu 2018 pozitiven.
V juliju 2012 smo črpali kredit v višini 150.000 EUR za nakup digitalnega mamografa.
Zaradi 6 mesečnega moratorija smo z odplačilom kredita pričeli v februarju 2013.
Skupen znesek mesečnih obrokov v letu 2017 je bil 19.999 EUR, v letu 2018 pa bo
prav tako 19.999 EUR.
Vse naše aktivnosti bomo usmerili v 100 % realizacijo zakupljenega programa, boljše
vrednotenje našega dela in s tem tudi izboljšanje likvidnosti naše bolnišnice.
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9. PLAN KADROV
Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2018 je v prilogi.

9.1. ZAPOSLENOST
Število zaposlenih bo v letu 2018 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2017 večje
zaradi zaposlitve bolniških strežnic, ker zaposlitve niso bile realizirane v letu 2017, in
bo tako 133 delavcev.
Zaposlenih imamo več delavcev s krajšim delovnim časom in kot dopolnilno delo, in
sicer 8 zdravnikov - skupaj predstavljajo 3,2 zaposlenega, ter 1 zdr. administrator in
1 dipl.med.sestra zaradi priznane invalidnosti III. kategorije.
Glede na stanje zaposlenosti iz preteklosti in maksimalno zmanjšano število
zaposlenih je nemogoče stanje zmanjšati.
Ocenjujemo, da je tako število nujno potrebno zaradi varnega in kakovostnega
zagotavljanja 24 urnega zdravstvenega varstva na področju ginekologije in
porodništva.
Glede na majhnost bolnišnice in na področje, katerega pokrivamo, moramo
zagotavljati stalno prisotnost zadostnega števila kadra zaradi potreb dela in
morebitnih urgenc.
V letu 2018 se bodo upokojile 3 delavke.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA
V letu 2017 smo imeli v bolnišnici 487.916 EUR stroškov pogodbenega dela (skupaj
s študentskim delom), za leto 2018 pa ga načrtujemo za 5,4 % manj (461.494 EUR),
kar je posledica še boljše organizacije dela redno zaposlenih in reorganizacije dela
anestezijskih sester s 1.9.2017.
Glavnina pogodbenega dela se nanaša na zagotavljanje neprekinjene nujne
medicinske pomoči in center za bolezni dojk.
Pogodbenega dela se poslužujemo v primeru, da obseg dela ni zadosten, da bi
upravičeval dodatno zaposlitev in pa pri deficitarnem kadru z namenom pokritja
potreb zavoda.
Stroški pogodbenega dela zunanjih zdravnikov za zagotavljanje neprekinjene nujne
medicinske pomoči v primerjavi z lastnimi zaposlenimi, so po opravljenih stroškovnih
analizah nižji in zato ekonomsko upravičeni.
Z lastnimi zaposlenimi imamo sklenjene podjemne pogodbe izključno za storitve, ki
niso priznane s strani ZZZS – samoplačniške storitve (meritve nuhalne svetline,
samoplačniška ginekološka ambulanta, prisotnost zdravnika pri porodu, UZ posnetek
otročka, magnetoterapija, priprava nosečnice na porod s hipnozo).
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Stroški dela študentov so v letu 2017 znašali 25.378 EUR in jih za leto 2018
planiramo v enaki višini. V celotnih stroških dela stroški študentskega dela ne
predstavljajo pomembnejšega deleža. V primeru daljših odsotnosti z dela redno
zaposlenih, ko dodatno zaposlovanje ni dovoljeno, je mogoče s pomočjo
študentskega dela pokriti daljše odsotnosti.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
Že več let za pranje perila skrbi zunanji izvajalec, ki ga izberemo z ustreznim javnim
razpisom za pranje perila. To storitev je v letu 2017 opravljal Salesianer Miettex
Periteks d.o.o., ki je bil izbran na javnem razpisu po odprtem postopku za tri leta.
Razpis je bil v letu 2015. Pričeli smo že nov postopek javnega naročanja za izbiro
najugodnejšega ponudnika. Strošek pranja perila je za leto 2018 načrtovan v višini
14.975 EUR. Nadzor nad prejetim in izdanim perilom vrši ena od strežnic.
Storitve fizičnega varovanja smo razširili na 15-urno varovanje; od 15h do 6h zjutraj.
Na naši spletni strani je objavljen nov načrt varovanja. Glede na povečan znesek
smo že začeli nov postopek v skladu s 97. členom ZJN-3. Trenutno smo v fazi
pridobivanja ponudb. Letni strošek za opravljene storitve pa je načrtovan v višini
66.219 EUR. Lastnega kadra za varovanje nimamo.
Transfuziološke preiskave za nas opravlja Zavod za transfuzijsko medicino v Ljubljani
(ZTM). V letu 2018 načrtujemo strošek preiskav v višini 39.000 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. Predvideni strošek v letu 2018 za
histopatološke preiskave je 107.000 EUR.
V letu 2015 smo laboratorijske preiskave oddali zunanjemu izvajalcu, in sicer KOPI
Golnik. S pogodbo je urejen tudi strokovni nadzor s strani specialista klinične
biokemije za nadzor nad našimi obposteljnimi aparaturami, ki so nujne za urgentne
preiskave. Predvideni strošek laboratorijskih preiskav v letu 2018 je 52.708 EUR.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Za izobraževanje bomo v letu 2018 namenili 14.113 EUR, kar je 10,0 % več kot je
bilo porabljeno v letu 2017. Med planiranimi sredstvi so kotizacije, prevozni stroški in
nočnine. Med večjimi postavkami velja izpostaviti seminarje in simpozije. Z željo po
racionalni porabi sredstev planiramo več internih izobraževanj, pregled katerih
podajamo v sledeči tabeli. Znanje, ki ga bomo pridobili na izobraževanjih, bomo
prenašali tudi na druge zdravstvene delavce in ta druženja tudi izkoristili za promocijo
bolnišnice ter pridobivanje novih pacientov.
Tudi v tem letu se bomo trudili, da bi čim več sredstev za izobraževanje zaposlenih
pridobili iz naslova donacij. V začetku leta 2018 smo dobaviteljem poslali prošnje za
donacijo finančnih sredstev za izobraževanje zaposlenih.
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Tabela 9: Predvidena interna izobraževanja

Naziv oz. opis izobraževanja
Komunikacija
Kakovost in varnost
Varnostna politika – nevarni opozorilni dogodki
Kazalniki kakovosti
Motivacija
Vodenje zaposlenih

1
2
3
4
5
6
7 Program preprečevanja bolnišničnih okužb s poudarkom na
umivanju in razkuževanju rok
8 Predstavitev tem iz udeležb na zunanjih strokovnih srečanjih
9 Strokovne teme iz ginekologije in porodništva
10 Predstavitev novosti (material, aparature, zdravila)
V letu 2017 smo imeli na podlagi odločbe Zdravniške zbornice 4 specializante, od
tega dva za področje ginekologije in porodništva, enega za področje anesteziologije
in enega za področje pediatrije. V oktobru 2017 je specializant anesteziologije opravil
specialistični izpit in smo ga zaposlili na mesto zdravnika specialista anesteziologije.
Plače specializantov dobimo refundirane s strani ZZZS.
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10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU
2018
10.1. PLAN INVESTICIJ
Obrazec 4 Načrt investicijskih vlaganj 2018 je v prilogi.
Celotna načrtovana vrednost investicij za leto 2018 znaša 1.059.481 EUR, od tega
planiramo za 43.805 EUR donatorskih sredstev in 955.150 EUR prejetih od
Ministrstva za zdravje.
V 50 letih delovanja na sedanji lokaciji naša bolnišnica ni bila nikoli celostno
obnovljena. Ocenili smo smotrnost obnove obstoječe bolnišnice in morebitne
alternative ter na tej podlagi pričeli z ustreznimi aktivnostmi za zagotovitev ustreznih
prostorov.
Menimo, da je najbolj smotrna obnova obstoječih prostorov bolnišnice, predvsem
zaradi njihove lege v centru mesta ter dobre dostopnosti. Izdelali smo Razširjen
energetski pregled stavbe bolnišnice, saj je le-ta osnova za prijavo na razpis EU za
sofinanciranje energetske sanacije stavb, ki bo potekala na Ministrstvu za zdravje v
letu 2019. Po zagotovilu MZ bomo vključeni v omenjeni projekt.
V februarju 2018 smo s pomočjo sredstev Ministrstva za zdravje in donacij začeli z
ureditvijo oz. obnovo porodnega bloka. Ocenjena vrednost investicije je 986.370,00
EUR. Vire za financiranje zagotavljata Ministrstvo za zdravje v vrednosti 955.150,20
EUR in BGP Kranj 31.219,80 EUR (donatorska sredstva).
V začetku leta 2018 smo uredili pralnico (4.861 EUR).
Planirane investicije v medicinsko opremo: porodna postelja (18.000 EUR;
donatorska sredstva 9.585 EUR), grelna blazina za novorojenčke (3.000 EUR –
donatorska sredstva), prevozna operacijska svetilka (2.250 EUR), za ostale nujne
nabave medicinske opreme pa smo namenili 20.000 EUR.
V letu 2018 bomo za informacijsko tehnologijo namenili 10.000 EUR in za drugo
nemedicinsko opremo 15.000 EUR (sušilni stroj, oprema za v kuhinjo,…).
Vir financiranja je razviden iz Obrazca 4 Načrt investicijskih vlaganj 2018.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Obrazec 5 Načrt vzdrževalnih del 2018 je v prilogi.
Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del za leto 2018 znaša 171.239 EUR, kar
je 5,9 % manj kot je bilo doseženo v letu 2017.
Največji delež načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2018 predstavljajo redni servisi
medicinske opreme (82.802 EUR), sledi vzdrževanje programske opreme (54.757
EUR – Infonet, Vasco, Pronet, Četrta pot, Pošta Slovenije, vzdrževanje diktafonov),
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vzdrževanje računalniške opreme (19.621 EUR), redni servisi nemedicinske opreme
(9.058 EUR) in vzdrževanje stavbe – nujna dela (5.000 EUR).

10.3. ENERGETSKA SANACIJA BOLNIŠNICE
V letu 2018 bomo skladno z navodili Ministrstva za zdravje pripravili vso potrebno
dokumentacijo za izvedbo energetske sanacije bolnišnice. Po zagotovilu Ministrstva
za zdravje bo naša bolnišnica vključena v projekt energetske sanacije bolnišnic v letu
2019.

10.4. PLAN ZADOLŽEVANJA
V letu 2012 smo se dolgoročno (8 let) zadolžili za nakup digitalnega mamografa v
višini 150.000 EUR. Za najetje kredita smo pridobili soglasje Ministrstva za zdravje in
Ministrstva za finance. Zaradi 6 mesečnega moratorija smo prvi obrok glavnice
odplačali v februarju 2013. V letu 2017 smo odplačali 19.999 EUR glavnice.
Obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018, znašajo prav tako 19.999 EUR.
Naša bolnišnica je vključena v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi
sredstvi v sistemu enotnega zakladniškega računa države, v katerega smo se
vključili za likvidnostno premostitev v primeru težav pri izplačilu osebnih dohodkov.
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 15 z dne 31.3.2017.
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11. STROKA
11.1. GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO
Prizadevali si bomo za razširitev storitev, ki bi jih lahko opravljali ambulantno, saj
izkušnje kažejo, da so tudi pacientke bolj zadovoljne (npr. ambulantna histeroskopija,
urodinamske preiskave).
Nadaljevali bomo z intenzivnim razvojem endoskopske kirurgije. Omenjene operacije
so manj invazivne, bolj prijazne pacientom, krajša je hospitalizacija, krajša je bolniška
odsotnost in hitrejše je okrevanje. Že v preteklem letu smo pričeli z laparoskopsko
operacijo globoke endometrioze, kar bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih. V
začetku leta 2017 smo pričeli z operativnimi posegi bolnic z rakavim obolenjem rodil.
Po protokolu so vse te pacientke pregledane na konziliju v UKC Ljubljana na
Ginekološki kliniki in skladno z njihovimi navodili tudi operirane.
Še naprej bomo nadaljevali z manj invazivnimi operativnimi posegi pri zdravljenju
displastičnih sprememb na materničnem vratu (LLETZ).
Prizadevali si bomo za še višje število porodov, nadaljevali bomo z aktivnim
izobraževanjem o lajšanju porodne bolečine in le-to promovirali tudi preko medijev.
Sodelujemo z ZD Kranj pri organizaciji materinske šole. Našim porodnicam bomo
omogočili individualni pristop in široko paleto lajšanja porodne bolečine, prisluhnili
tistim, ki želijo naravne porode, zagotavljali intimnost, možnost rojevanja v različnih
položajih in na sodobnih porodnih posteljah. Stremeli bomo k še nižji perinatalni in
zgodnji neonatalni umrljivosti. S 1. januarjem 2016 je v naši bolnišnici začela delovati
triažna ambulanta v porodnem bloku, s tem pa smo tudi ukinili amnioskopsko
ambulanto. Še vedno je amnioskopija ostala ena od diagnostičnih metod poleg
ultrazvočnega pregleda.
Vse svoje znanje bomo usmerili v to, da se bomo tudi v naslednjem letu trudili, da
dosežemo nižji odstotek carskih rezov, saj se zavedamo možnih komplikacij v
naslednjih nosečnostih.
Nadaljevali bomo s preventivnim programom preprečevanja oziroma zgodnjega
odkrivanja raka materničnega vratu, uvedli bomo aktivno vabljenje pacientk vsaka tri
leta po programu ZORA in ga nadgradili s selektivnim testiranjem žensk na HPV po
smernicah (LZM) ter nadaljevali z delom v specialistični kolposkopski ambulanti, v
katero bodo lahko kolegi iz primarnega nivoja napotili svoje pacientke.
Z nenehnim izobraževanjem doma in v tujini bomo razvijali stroko, udeleženci bodo o
novostih poročali svojim kolegom in sodelavcem. Uvedli bomo »tematske dneve«,
rezervirane za obravnavo strokovnih problemov in vprašanj.
Sodelovali bomo s kolegi na primarnem in sekundarnem nivoju in tako skrbeli za čim
bolj optimalno obravnavo ginekoloških pacientk, nosečnic in porodnic kot tudi s kolegi
drugih strok (citologi, patologi, zdravniki ZZZS – vrednotenje storitev).
Aktivno se bomo vključili tudi v oblikovanje strokovnih smernic za področje
ginekologije in porodništva za sekundarni in primarni nivo. Predlagali bomo
optimalnejše razmejitve dela med posameznimi nivoji ter temu primerno spremembo
plačila opravljenih storitev – primeri dobre klinične prakse.
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11.2. ANESTEZIOLOGIJA
V letu 2018 bomo nadaljevali z zagotavljanjem kvalitetnih, pestrih in dostopnih
storitev na področju lajšanja bolečine ob porodu. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za
pričetek delovanja protibolečinske ambulante, kjer bi razvijali področje lajšanja
kronične bolečine. V prvem koraku bomo uvedli samoplačniško akupunkturno
ambulanto.
Na področju porodništva bomo nadaljevali z zagotavljanjem kvalitetne obporodne
oskrbe porodnic (nadaljevanje že uvedenih rednih izobraževalnih predavanj vsako
sredo ob 13. uri za porodnice, individualni posveti za porodnice, uvedba rednih
izobraževalnih in promotorskih srečanj za periferne ginekologe, izvajanje šol za
starše in patronažnih sester, promoviranje TENS-a pri bolečini v križu pred porodom,
priprava na porod s hipnozo in akupunkturo za druge indikacije v porodništvu,
lajšanja bolečine med porodom z novimi tehnikami,…).
V letu 2018 bomo načrtno vlagali v kadrovsko izpopolnjevanje in dopolnjevanje. Na
eni strani to pomeni številčno izpopolnitev, da bi se lahko približali slovenskim
standardom in normativom na področju anestezije, na drugi strani pa to pomeni
aktivnosti, ki so povezane z dvigom kvalitete znanja in veščin pri obstoječem kadru.
V tem letu želimo še vedno dodajati znanja s področja ginekološke in porodniške
anestezije, akupunkture, bolečine in protibolečinske oskrbe (akutna, kronična
nemaligna, kronična maligna, paliativna oskrba,…).
Na področju predoperativne ambulante bi radi izboljšali pretočnost ambulante in
pripravo bolnic na male posege in posege brez anestezije – prilagoditev postopkov in
dokumentacije mednarodnim standardom in veljavnim aktom ter akreditacijskim
zahtevam.
Na področju anestezije nadaljujemo in razširjamo uporabo novih metod lajšanja
pooperativne bolečine, s katerimi želimo izboljšati kvaliteto obravnave bolnic in
porodnic.
Glede na vedno starejše bolnice, ki so napotene na operativne posege v našo
ustanovo in kompleksnejše vodenje ter zahtevnejši perioperativni nadzor, bomo
morali v tem in naslednjih letih izboljšati tehnične pogoje v intenzivni negi in dodatno
opremiti zbujevalnico – možnost stalne prisotnosti medicinske sestre v intenzivni
negi, plinska instalacija, dodatni in zaradi iztrošenosti tudi novi monitorji, direktna in
ločena telefonska številka, računalnik,…
Za podporo administrativnega dela našega dela želimo v prihodnjem obdobju
vzpostaviti kompleksen računalniški sistem, ki bo omogočal zajem podatkov (razne
naprave, beležke,…), elektronsko naročanje (terapija, preiskave,…), arhiviranje,
analize in druge napredne storitve – e-bolnica.
V letu 2010 smo pričeli s projektom za vzpostavitev bolnišnične krvne banke. V letu
2012 smo vzpostavili delovanje bolnišničnega depoja komponent krvi, ki nam
omogoča kvalitetno oskrbo naših pacientk s krvnimi derivati in vzpostavili delovanje
sistema, ki podpira izvedbo transfuzioloških preiskav na ZTM za naše pacientke. V
letu 2018 bomo izvedli več izobraževalnih delavnic s področja transfuzioloških
postopkov. V letu 2015 je bilo izvedenih več delavnic reanimacije za medicinske
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sestre – kot del obveznih vsebin za podaljšanje licenc s poudarkom na postopkih pri
nosečnici, porodnici in novorojenčku. V letu 2018 načrtujemo več izobraževalnih
delavnic za zaposlene – anestezijske sestre in babice – s področja lajšanja porodne
bolečine in izvajanja manj pogostih anestezijskih postopkov.

11.3. PEDIATRIJA
Skrbeli bomo za prenos sodobne neonatologije v vsakodnevno delo. Z individualnim
pristopom pri obravnavi novorojenčkov, informiranju ter izobraževanju staršev in že
pridobljenimi izkušnjami v ultrazvočni diagnostiki, bo oskrba naših novorojenčkov še
kvalitetnejša, zadovoljstvo staršev pa bistveno višje.
Z vključevanjem kolegov pediatrov intenzivistov KOOKIT KC Ljubljana v
zagotavljanje NNMP na neonatalnem oddelku se je odprla možnost uvedbe CPAP
metode, ki jo uporabljamo pri milejših oblikah dihalne stiske novorojenčkov in na ta
način bi se število premeščenih novorojenčkov še zmanjšalo. V letu 2014 smo
poskrbeli za potrebne napeljave plinov (zrak).
Novorojenčke, s prehodnimi težavami po rojstvu, bomo po odpustu spremljali v
neonatalni ambulanti.
Zagotavljali bomo kontinuirano izobraževanje vseh zaposlenih na našem oddelku,
tako doma kot v tujini, zlasti pa bomo poskrbeli za prenos pridobljenega znanja na
vse zaposlene kot tudi sodelavce izven bolnišnice.
Izvedli bomo praktične vaje Oživljanje novorojenčka in s tem nadgradili znanje, in še
bolj uskladili timski pristop pri obravnavi kritično bolnega novorojenčka.
Nadaljevali bomo tudi z izobraževanjem sester in zdravnikov v otroških dispanzerjih
in patronažni službi.

11.4. ZDRAVSTVENA NEGA
Na področju zdravstvene in babiške nege bomo sledili sodobnim strokovnim
smernicam. Z internim in eksternim izobraževanjem bodo medicinske sestre in
babice pridobile oziroma poglobile svoje znanje, kar pomeni, da bodo zadostno
izobražene, kar bo pripomoglo k lažji in boljši organiziranosti zdravstvene in babiške
nege ter kvalitetnejši, varnejši tako zdravstveni kot negovalni oskrbi naših
uporabnikov storitev. Prav tako bomo organizirali interna izobraževanja, na katerih
bodo medicinske sestre in babice, zaposlene v BGP Kranj, predstavile različne teme
s svojih področij delovanja.
Na področju babištva bomo v letu 2018 nadaljevali s pripravami internih protokolov in
pričeli uvajati sodobne strokovne smernice obravnave porodnic in novorojenčkov
tako, da bomo omogočili varne naravne porode, kjer bodo porodnice v središču
pozornosti.
Nadaljevali bomo s sistematičnim pristopom k zniževanju odstotka epiziotomij, tako
da bomo že nosečnice poučili, kako v zadnjem mesecu nosečnosti same pripravijo
presredek: masaža, telovadba, v sodelovanju z babicami.
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Na področju zdravstvene nege se bomo trudili za širitev znanja iz sekundarnega na
primarni nivo (patronažna služba).
Kot mentorice se bomo aktivno vključevale v proces izobraževanja tako študentov,
kot dijakov srednjih zdravstvenih šol in fakultet smer zdravstvena nega in babištvo.
Izpopolnili oziroma dopolnili bomo tudi zdravstveno dokumentacijo ter pregledali in
dopolnili standarde postopkov zdravstvene nege. Nadaljevali bomo s spremljanjem
kazalnikov kakovosti, katere smo sami določili in tako spremljali varnost in kakovost
negovalnih intervencij oziroma storitev.
Izvajali bomo interne nadzore na področju zdravstvene in babiške nege,
kategorizacije, izpolnjevanja negovalne dokumentacije, razdeljevanja zdravil in
bolnišnične higiene, kar bo pripomoglo k dvigu varne in kvalitetne zdravstvene
oskrbe.
Nadaljevali bomo z aktivnostmi sistema vodenja kakovosti skladno s standardom ISO
9001:2008, z aktivnostmi na področju standarda mednarodne akreditacije AACI in z
aktivnostmi na področju standarda mednarodne akreditacije AACI za odličnost v
porodništvu.
V letu 2018 bomo nadaljevali s projektom reorganizacije dela srednjih medicinskih
sester v naši bolnišnici, tako da bodo postale univerzalne in pokrivale več področij
dela (enotni tim).

Datum: 30.3.2018
Podpis odgovorne osebe
____________________________
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PRILOGA 1: POMEMBNEJŠI PROJEKTI V LETU 2018
Izboljšanje komunikacije
Naziv projekta
Povzetek
projekta

osnovne

Izboljšanje komunikacije (predavanja, izobraževanja)
zamisli Ugotavljamo, da je komunikacija med osebjem
pomanjkljiva

Nosilec projekta

Za področje komunikacije usposobljen strokovnjak

Kratek pregled dosedanjih Usposabljanja na to temo je bilo do sedaj premalo
razmer na obravnavanem
področju

Namen projekta in vpliv na Izboljšana komunikacija bo vplivala na boljše odnose
poslovanje
bolnišnice
v med zaposlenimi in odražala se bo tudi v
prihodnje
zadovoljstvu pacientk.
Pričakovani rezultati

Izboljšana komunikacija bo vplivala na boljše odnose
med zaposlenimi in odražala se bo tudi v
zadovoljstvu pacientk.

Ocena stroškov projekta

2.000 – 2.500 EUR

Organizacija dela na projektu

Poiskati moramo ustrezen
organizirana predavanja

Terminski načrt

Vsaj dvakrat letno

- 42 -

kader

oziroma

že

BGP Kranj

Program dela in finančni načrt za leto 2018

Obnova stavbe
Naziv projekta
Povzetek
projekta

osnovne

Obnova stavbe
zamisli Celostna prenova bolnišnice zaradi dotrajanosti

Nosilec projekta

Vodstvo bolnišnice

Kratek pregled dosedanjih V letu 2018 bomo pripravili idejni načrt celostne
razmer na obravnavanem prenove bolnišnice
področju

Namen projekta in vpliv na Omogočiti želimo čim boljše pogoje za bivanje naših
poslovanje
bolnišnice
v uporabnikov kot tudi delo zaposlenih in vseh, ki se
prihodnje
vključujejo v proces dela.

Pričakovani rezultati

Obnovljena stavba je nujnost za zagotavljanje
celostne kakovosti naših storitev

Ocena stroškov projekta

Terminski načrt prenove je odvisen od višine
stroškov prenove posameznega dela, saj smo
omejeni s sredstvi, ki so na razpolago za investicije.

Organizacija dela na projektu

Vodstvo s pomočjo zunanjih izvajalcev

Terminski načrt

Skladno s finančnimi zmožnostmi in pridobljenimi
dodatnimi sredstvi (do leta 2020).
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Trženje storitev, ki niso priznane s strani ZZZS
Naziv projekta
Povzetek
projekta

osnovne

Trženje storitev, ki niso priznane s strani ZZZS
zamisli Glede na kadrovsko zasedbo in prostorske
zmogljivosti lahko trgu ponudimo dodatne storitve

Nosilec projekta

Vodstvo

Kratek pregled dosedanjih Uvedli smo že določene samoplačniške storitve, kot
razmer na obravnavanem je meritev nuhalne svetline, zapis UZ posnetka
področju
otročka na DVD, magnetoterapija, hipnoza,
akupunktura,…
Namen projekta in vpliv na Z uvedbo dodatnih storitev nameravamo bolje
poslovanje
bolnišnice
v izkoristiti naše zmogljivosti in hkrati ustvariti pozitivno
prihodnje
podobo bolnišnice v javnosti.
Pričakovani rezultati

Pričakujemo, da bomo na račun dodatnih storitev
postali bolj prepoznavni kot bolnišnica z osebnim
pristopom do pacientov, ki nudi celovite storitve na
področju ginekologije in porodništva.

Ocena stroškov projekta

Morebitni stroški projekta se bodo pokrili z dodatnimi
prihodki iz naslova storitev.

Organizacija dela na projektu

Delo na samoplačniških storitvah poteka izven
rednega delovnega časa.

Terminski načrt

Storitve bomo ponujali trgu skladno z zaznanim
povpraševanjem.
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Predporodna priprava bodočih staršev
Naziv projekta

Predporodna priprava bodočih staršev v zadnji tretjini
nosečnosti

Povzetek osnovne zamisli
projekta

Že med nosečnostjo izobraževati bodoče starše
(nosečnost,
porod,
novorojenček,
poporodno
obdobje) kot tudi vzpostaviti prvi stik med uporabniki
in zaposlenimi.
Anči Bizjak, Gordana Pavlovič,
Irena Virant, Andreja Cerkvenik Škafar, Diana
Zadnikar, Špela Urbanc

Nosilec projekta

Kratek pregled dosedanjih
razmer na obravnavanem
področju

Bolnišnica trenutno nima svoje materinske šole.
Gostimo materinsko šolo iz ZD Kranj, ki bi nam
prepustila zadnjo tretjino nosečnosti.

Namen projekta in vpliv na
poslovanje bolnišnice v
prihodnje

Pridobiti čim več bodočih staršev ter jih čim bolj
izobraziti, obenem pa tudi motivirati za porod v naši
bolnišnici.

Pričakovani rezultati

Višji nivo seznanitve zagotavlja tudi višji kakovostni
nivo naših storitev ter zmanjšuje nezadovoljstvo na
obeh straneh.

Ocena stroškov projekta

Projekt bodo izvajali naši zaposleni v rednem
delovnem času

Organizacija dela na projektu

Zaposleni bolnišnice

Terminski načrt

Leto 2018
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ISO standardizacija, akreditacija, klinična odličnost v porodništvu
Naziv projekta

ISO standardizacija, akreditacija, klinična odličnost v
porodništvu

Povzetek osnovne zamisli
projekta

Zahteve ISO standarda in akreditacije so pogoj in
osnova za varno in kakovostno delovanje bolnišnice
na vseh njenih področjih delovanja.

Nosilec projekta

Lea Ahčin in Mihela Šifrer s pomočjo zunanjega
izvajalca
V letu 2012 smo pridobili certifikat ISO 9001:2008, v
letu 2014 pa AACI standard.
V letu 2013 in 2014 sta bili izvedeni redni presoji ISO
9001:2008, v letu 2015 smo uspešno opravili drugo
certifikacijsko presojo in v letu 2016 prvo redno
presojo po drugi certifikacijski presoji. V letu 2017 bo
druga redna presoja v drugem certifikacijskem
obdobju. V letu 2018 bomo prešli na nov ISO
standard 9001:2015. V mesecu maju 2018 bo
izvedena prva ISO presoja po novem standardu.
V letu 2015 in 2016 sta potekali redni presoji po
AACI standardu. V letu 2017 je bila druga
certifikacijska presoja po AACI standardu. V letu
2018 bo tretja certifikacijska presoja po AACI
standardu.
V letu 2016 smo pridobili tudi AACI standard za
odličnost v porodništvu. V letu 2017 smo imeli prvo
redno presojo. V letu 2018 bo druga redna presoja.
Na osnovi projekta bo možno podpisovati pogodbe
tudi z zavarovalnicami v EU.

Kratek pregled dosedanjih
razmer na obravnavanem
področju

Namen projekta in vpliv na
poslovanje bolnišnice v
prihodnje
Pričakovani rezultati

Obstoj BGP Kranj in varno ter kakovostno delovanje.
Z visoko stopnjo zadovoljstva tako uporabnikov naših
storitev kot zaposlenih.

Ocena stroškov projekta

-2.476 EUR za certifikacijsko presojo za ISO
standard
-13.323 EUR za akreditacijsko presojo in presojo
klinične odličnosti v porodništvu

Organizacija dela na projektu

Zaposleni bolnišnice in zunanji izvajalci.

Terminski načrt

Leto 2018
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Obvladovanje kakovosti
Naziv projekta
Povzetek
projekta

osnovne

Nosilec projekta

Obvladovanje kakovosti
zamisli Vzpostaviti sistem vodenja kakovosti na vseh
področjih našega delovanja ter s tem zagotoviti
boljšo oskrbo pacientk in večje zadovoljstvo
zaposlenih.
Lea Ahčin, Mihela Šifrer, Aleš Rozman, Jernej
Bernik,
Irena Virant, Inka Lazar

Kratek pregled dosedanjih Narejen je posnetek trenutnega stanja, spremlja se
razmer na obravnavanem kazalnike kakovosti, zadovoljstvo pacientk in
področju
zaposlenih, uvajajo se klinične poti, vršijo se interni
strokovni
nadzori.
Imamo
Unicefov
naziv
novorojencem prijazna bolnišnica. Spremlja se
kakovost v ginekologiji in porodništvu ter primerjava
z ostalimi bolnišnicami. Bolnišnica ima tudi osnovni
certifikat Družini prijazno podjetje (DPP).
Namen projekta in vpliv na Zagotavljati najvišji nivo kakovosti delovanja
poslovanje
bolnišnice
v bolnišnice na vseh področjih.
prihodnje
Pričakovani rezultati

Večje
zadovoljstvo
zaposlenih.

Ocena stroškov projekta

Predvideni stroški so predvsem
zaposlenih (500 – 1.000 EUR).

Organizacija dela na projektu

Delo bo večinoma organizirano znotraj rednega
delovnega časa.

Terminski načrt

Celoletno spremljanje in poročanje ustreznim
inštitucijam določenih kazalnikov kakovosti.
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Izobraževanje patronažnih sester in reševalcev
Naziv projekta
Povzetek
projekta

osnovne

Izobraževanje patronažnih sester in reševalcev
zamisli Izobraževanje oz. seminar organiziran s strani
osebja bolnišnice.

Nosilec projekta

Anči Bizjak, Diana Zadnikar

Kratek pregled dosedanjih Različni nasveti s strani osebja bolnišnice in
razmer na obravnavanem patronažne službe.
področju

Namen projekta in vpliv na Poenotenje
zdravstveno
poslovanje
bolnišnice
v zadovoljen pacient.
prihodnje

vzgojnega

dela

–

Pričakovani rezultati

Večja kakovost storitev, večje zadovoljstvo pacientk.

Ocena stroškov projekta

Zaradi prostovoljnega dela ne bo stroškov.

Organizacija dela na projektu

Sodelovanje vseh zaposlenih tako zdravnikov kot
tudi tima zdravstvene nege.

Terminski načrt

Leto 2018
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Obnova porodnega bloka
Naziv projekta
Povzetek
projekta

osnovne

Nosilec projekta

Obnova porodnega bloka
zamisli V 50 letih delovanja na sedanji lokaciji naša
bolnišnica ni bila nikoli celotno obnovljena. V letu
2008 smo pripravili načrte celostne obnove
bolnišnice, a žal ekonomska situacija ni dopustila
izvedbe.
Želje in pričakovanja pacientk so na višjem nivoju kot
pred leti, zato se je pokazala potreba po obnovi
porodnega bloka.
Vse več je porodnic, ki si želijo rojevati v porodnih
apartmajih in v čim bolj domačem vzdušju. Počutje in
zadovoljstvo naših porodnic nam veliko pomeni, zato
smo jim pripravljeni stopiti nasproti.
Mag. Mihela Šifrer

Kratek pregled dosedanjih Ministrstvo za zdravje je v začetku leta 2018
razmer na obravnavanem pristopilo k izvedbi obnove porodnega bloka.
področju

Namen projekta in vpliv na Trend današnje medicine na področju porodništva je
poslovanje
bolnišnice
v rojevanje v porodnih apartmajih, kjer je porodnica
prihodnje
sama in ima ob sebi partnerja, ali drugo spremljajočo
osebo. Z ureditvijo porodnih apartmajev bi dosegli
višjo stopnjo intimnosti in individualnosti ter s tem
dvignili zadovoljstvo uporabnikov naših storitev in
dvig kakovosti zdravstvene in negovalne oskrbe.
Z izgradnjo apartmajev bi pritegnili več porodnic iz
Slovenije in tujine.
Pričakovani rezultati
Nastali bodo štirje porodni apartmaji, ki bodo med
seboj ločeni in zaprti.
Velika prednost je približati porodnicam in
uporabnikom naših storitev domače okolje, boljše
počutje in zagotoviti večjo zasebnost in intimnost.
S tem bo ustanova pridobila večji ugled in večjo
prepoznavnost in s tem bi pritegnili več porodnic.
Ocena stroškov projekta
Ocenjena vrednost investicije je 986.370,00 EUR.
Vire za financiranje zagotavljata Ministrstvo za
zdravje v vrednosti 955.150,20 EUR in BGP Kranj
31.219,80 EUR.
Organizacija dela na projektu

Zunanji izvajalci

Terminski načrt

Zaključek del v juliju 2018

- 49 -

BGP Kranj

Program dela in finančni načrt za leto 2018

Družini prijazno podjetje
Naziv projekta
Povzetek
projekta

osnovne

Nosilec projekta

Družini prijazno podjetje
zamisli BGP Kranj je v letu 2015 pridobila osnovni certifikat
Družini prijazno podjetje. V roku 36 mesecev je
potrebno implementirati izbrane ukrepe. Vsakih 12
mesecev moramo poročati z vmesnimi poročili.
Mag. Mihela Šifrer in člani tima za usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja.

Kratek pregled dosedanjih V letu 2015 je BGP Kranj pridobila osnovni certifikat
razmer na obravnavanem in implementirala 5 ukrepov. Leta 2016 je oddala
področju
prvo letno poročilo. Leta 2017 je oddala drugo letno
poročilo.
V letu 2018 se zaključi triletno obdobje in bomo
kandidirali za pridobitev polnega certifikata. Potrebno
je implementirati tri nove ukrepe, pripraviti nov plan
implementacije in opraviti presojo, ki jo bodo izvedli
presojevalci iz podjetja Ekvilib.
Namen projekta in vpliv na S certifikatom želimo prispevati k dolgoročnemu
poslovanje
bolnišnice
v procesu spreminjanja standardov in z ukrepi
prihodnje
pomagati zaposlenim pri lažjem usklajevanju dela in
družine.

Pričakovani rezultati

Večje zadovoljstvo zaposlenih zaradi lažjega
usklajevanja družinskega in poklicnega življenja.

Ocena stroškov projekta

V letu 2018 za pridobitev certifikata ni stroškov.

Organizacija dela na projektu

Člani tima za usklajevanje družinskega in poklicnega
življenja spremljajo izvajanje ukrepov.

Terminski načrt

Implementacija ukrepov, priprava letnega poročila.
Presoja ob koncu obdobja za osnovni certifikat.
Priprava treh novih ukrepov in priprava plana
implementacije za pridobitev polnega certifikata.
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Urinska inkontinenca
Naziv projekta
Povzetek osnovne zamisli
projekta

Nosilec projekta

Kratek pregled dosedanjih
razmer na obravnavanem
področju

INKONTINENTA – Izboljšanje storitev za preventivo,
diagnostiko in zdravljenje inkontinence
Prijavili smo se na projekt čezmejnega sodelovanja
med Slovenijo in Italijo, ki se nanaša na urinsko
inkontinenco.
Z daljšanjem življenjske dobe žensk in daljšim
aktivnim delovanjem se namreč povečuje tudi
problem urinske inkontinence kot posledica težav z
mišicami medeničnega dna. Za diagnostiko in
nadaljnje zdravljenje so poleg anamneze potrebne
urodinamske preiskave, ki jih trenutno na
Gorenjskem ne izvaja nihče. Zaradi vse večjega
števila žensk v vseh starostnih obdobjih (pri
športnicah, materah po porodu, starejših,…), ki imajo
težave z uhajanjem urina oziroma urinsko
inkontinenco, se je potreba po reševanju
problematike v populaciji v zadnjih letih močno
povečala. Ženskam želimo omogočiti najvišjo stopnjo
kvalitete življenja, kar lahko dosežemo z ustreznim
reševanjem omenjene problematike.
V projektu so vključeni problemi in težave obeh
spolov.
Vodilni partner - BGP Kranj
Nosilec projekta v BGP Kranj je Jernej Bernik,
dr.med., specialist ginekologije in porodništva.
Za uspešno oddajo projekta je bilo potrebno pripraviti
ustrezno razpisno dokumentacijo, poiskati in pridobiti
soglasje partnerjev, ki bodo sodelovali v projektu. V
projekt morajo biti vključeni partnerji iz Slovenije in
tujine. Ker gre za projekt čezmejnega sodelovanja
med Slovenijo in Italijo, je bilo potrebno dobiti
obmejnega partnerja iz Italije.
Pridobili smo tudi »Pismo podpore projektu
INKONTINENTA – Izboljšanje storitev za preventivo,
diagnostiko in zdravljenje inkontinence« od
Ministrstva za zdravje, ki projekt podpira in ocenjuje,
da je projekt zelo dobro pripravljen in ustrezno
strukturiran ter utemeljen.
V projekt so poleg BGP Kranj vključeni še:
- BSC Kranj,
- SB Izola,
- Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo
Postojna,
- Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Udine,
- 51 -

BGP Kranj

Program dela in finančni načrt za leto 2018
-

Namen projekta in vpliv na
poslovanje bolnišnice v
prihodnje

Azienda U.L.S.S.13 Mirano – Regione Veneto

Projekt je pomemben za krepitev čezmejnega
sodelovanja
in
meddržavnega
povezovanja,
katerega glavni cilj je oblikovanje mreže na
italijansko-slovenskem čezmejnem območju, za
vzpostavitev višje ravni kliničnih storitev, izboljšanje
tehnološke in kompetenčne ravni zdravstvenih praks
s poenotenimi standardi za nudenje storitev pri
obravnavi pacientov, ki trpijo za inkontinenco.

Organizacija dela na projektu

Z obveščanjem preko medijev bomo pridobili večje
število pacientk.
Partnerji projekta bodo preverjali način obravnave po
različnih izvajalcih iz različnih držav ter pripravili
skupen protokol.
Glavni in najpomembnejši cilj projekta je dvig
kakovosti življenja.
Za BGP Kranj kot vodilnega partnerja so upravičeni
stroški 202.950 EUR, od tega 172.507 EUR (85 %)
krito iz projekta in 30.442 EUR krije BGP Kranj
Projekt smo v roku oddali in čakamo na odgovor

Terminski načrt

V letu 2018 začetek aktivnosti

Pričakovani rezultati

Ocena stroškov projekta
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