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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE 
 

– SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2019 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 
2019 

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka za leto 2019 

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti za leto 2019 

 
 

– POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:  
 

‒ Obrazec 1: Delovni program 2019 
 

‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019  
 

‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 
 

‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019 
 

‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2019 
 

‒ Obrazec 7: Načrt IT 2019 
 

‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi 
 

 
Opomba: terciarne dejavnosti nimamo, zato obrazec 6 ni priložen. 
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 
 
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  
 
Vizija je postati najsodobnejša, visoko strokovna, dinamična, poslovno uspešna, 
varna in prijazna zdravstvena organizacija. Skupni cilj je zagotavljati individualno 
visoko kakovostno zdravstveno in negovalno oskrbo. 
 
Za doseg ciljev zaposlenim zagotavljamo stalna izobraževanja za poklicni in osebni 
razvoj. Paciente varno in kakovostno obravnavamo in smo jim ves čas dostopni, da 
se dobro počutijo. Spodbujamo medsebojno sodelovanje in pripadnost zaposlenih. 
Primerjamo se z bolnišnicami v tujini in doma, da se optimalno organiziramo in 
stabilnejše poslujemo. 
 
Dejavnosti:  
 
Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega: 
 -   bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.100), 
 -   splošno zunaj bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.210), 
 -   specialistično zunaj bolnišnično 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: 
− instalirane vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav (F 43.220), 
− drugo instalirane 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. 
 
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj (v nadaljevanju BGP Kranj) je 
specializirana bolnišnica za zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov, za 
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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 ginekološko specialistiko, 
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 
treh ginekoloških ambulantah. Priznane imamo 3 nosilce te dejavnosti.  
 
V okviru naše bolnišnice delujejo še lekarna, laboratorij (citološke preiskave), kuhinja, 
vzdrževalno-tehnična služba, administracija, uprava in služba nabave in javnih 
naročil. 
 
V dispanzerju za ženske je bilo za naše ginekologe na dan 30.11.2018 opredeljenih 
17.606 žensk. 
 
Organi zavoda:  
− svet zavoda, 
− direktor zavoda, 
− strokovni svet zavoda. 
 
Vodstvo zavoda 
 
Direktor zavoda: Marko Breznik, univ. dipl. ekon. 
Pomočnica direktorja in vodja skupnih služb: mag. Mihela Šifrer 
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Špela Požun, dipl. MS 
Vodja FRS:  
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: mag. Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med., specialistka 
pediatrije 
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Podrobnejša organizacija zavoda 
 
Slika 1: Organizacijska shema zavoda 
 
 

                                                                                                           *zdr. adm. opravlja     delo za bolnišnične oddelke in laboratorij, glede na podrejenost pa spada pod nemedicinski del                                 
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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 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 
– ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 
99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 
61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-
ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega 
dogovora za leto 2019 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 
ter 2019 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, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
– 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 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), 

– Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 
112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18), 

– Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 
48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

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

– Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na 
javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z 
dne 20. 12. 2018) 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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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, a člneks 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, 
- 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, 
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- 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, 
- 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 2019 
 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 
2019, 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 
(ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 
(ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18), 

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2018 in 
drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18). 

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov 
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 
(Uradni list RS, št. 3/18), 

- 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, 67/17 in 84/18). 

 
Na osnovi prejetih izhodišč za pripravo programa dela ter finančnega načrta za leto 
2019 smo (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, da bi poiskali 
rezerve v poslovanju, predlagali konkretne ukrepe za izboljšanje poslovanja ter 
pripravili dokumentacijo, da bi korektno in verodostojno predstavili stanje v BGP 
Kranj ter, da bi istočasno izdelali vodila za izvajanje nujnih ukrepov za uravnoteženje 
poslovanja. Sanacijski program je priloga Programa dela in finančnega načrta za leto 
2019.   
 
Dne 25.1.2019 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli izhodišča za pripravo 
sprememb sanacijskega programa posameznega javnega zavoda, dodatna pojasnila 
za pripravo novelacije sanacijskega programa pa smo prejeli 14.3.2019. Dne 
7.6.2019 smo podpisali pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za 
pogodbeno leto 2019 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna 
enota Kranj. Tako, da so spremembe Program dela in finančni načrt za leto 2019 že 
pripravljeni v skladu z pogodbo za pogodbeno leto 2019. Cilj izvajanja sanacije je, da 
bolnišnice, ki so v tem postopku, v največ štirih letih vzpostavijo izvajanje dejavnosti 
na način, da bodo tekoče poslovale, najmanj z uravnoteženim poslovnim izidom, 
hkrati pa zagotavljale kakovostno in varno izvedbo zdravstvenih storitev v okviru 
javne službe.  
 
Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s 
kadrovskimi načrti, za leto 2019, smo prejeli 7.1.2019, končna pa 22.3.2019. 
Čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 pa 14.3.2019. 
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Makroekonomska izhodišča 
 
Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada za 
makroekonomske analize in razvoj za leto 2019, ki so bili upoštevani pri pripravi 
finančnega načrta: 
             Rasti so izražene v %: 
 
- realna rast bruto domačega proizvoda        3,7 
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega      4,9  
     -    od tega v javnem sektorju                    5,1 

- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega       2,8  
     -    od tega v javnem sektorju                                                                    2,9 

- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)       6,7 
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1)                                                        2,3 
- inflacija (povprečje leta)                   2,1   

   
Planiranje obsega in vrednosti programa dela v letu 2019 
 
Pri spremembi Programa dela in finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali 
Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019. 
Skladno z načrtovanim obsegom dela so bili načrtovani tudi prihodki.  
 
Dne 30.5.2019 smo z Ministrstvom za zdravje podpisali Vlogo ustanovitelja za 
zagotovitev sredstev za pokrivanje zapadlih obveznosti Javnega zdravstvenega 
zavoda, za poziv vladi RS, da v skladu z 2. odst. 49. čl. Zakona o zavodih, zagotovi 
sredstva za pokrivanje obveznosti. Dne 13.6. 2019 smo na podračun odprt pri UJP 
dobili nakazan znesek v višini 930.985,18 EUR, kolikor je znašal na dan 30.5.2019 
dolg do dobaviteljev. 
 
Dne 21.2.2019 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o 
Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018.  
 

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 se opredeli povišanje plačnih 
razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje 
cen za cca 5 %. 
 
Sredstva za zakonske obveznosti izvajalcev se vračunajo v vrednost programov 
oziroma cene zdravstvenih storitev v višini 16,10 % (18. člen). 
 
Glede na določila šestega odstavka 15. člena Splošnega dogovora izvedena 
valorizacija materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev v višini 2,1 
%. V letu 2019 bo glede na določila Splošnega dogovora tudi izvedena valorizacija 
materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev v višini 2,1%. Skladno 
s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019, se sredstva za amortizacijo in 
informatizacijo valorizirajo na enak način kot materialni stroški (7. člen).  
 
Planiranje stroškov dela v letu 2019 
 
Pri planiranju stroškov dela v letu 2019 je potrebno upoštevati že dogovorjene 
spremembe v letu 2018: 
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- 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), 
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). 
 
Skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (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, se izvede s: 
- 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,  
- 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in  
- 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj. 
Posebnosti v zvezi z navedenimi povišanji so določene v stavkovnih sporazumih.  
 
Zaradi sprostitve ukrepov iz ZUPPJS17 se pri planiranju stroškov dela v letu 2019 
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), vsem zaposlenim, ki imajo pravico do 
letnega  dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače in najkasneje do 1. 
7. 2019 

- v januarju 2019 smo prejeli obvestilo Ministrstva za javno upravo (št. 100-
1020/2018/7 z dne 18. 1. 2019) glede nove višine regresa za prehrano med 
delom, ki od 1. januarja 2019 znaša 3,81 EUR 

- 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). 

 
Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v letu 2019 
 
Kadrovski načrti se pripravijo, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v 
skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS1819: 

- dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020, 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). 
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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;  

- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2020, 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). 

 
Deveti odstavek 60. člena ZIPRS1819 določa, da se ne glede na tretji odstavek 60. 
člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno 
število zaposlenih poveča tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri 
zunanjem izvajalcu dejavnosti, na katerega so bile te dejavnosti oziroma storitve, ki 
so trajne narave, prenesene iz posrednega uporabnika proračuna. 
 
Dne 1. 2. 2019 v Uradnem listu RS št. 7/19 objavljena Uredba o dopolnitvi Uredbe o 
načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, ki vsebuje določilo iz devetega 
odstavka 60. člena ZIPRS1819 in se nanaša na možnost povečanja kadrovskega 
načrta za leto 2019.  
 
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, 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 



BGP Kranj                                                  Program dela in finančni načrt za leto 2019 

 - 14 - 

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. 

 
 

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019 
 
V letu 2019 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. 
 

4.1. LETNI CILJI 
 
Stavba je stara in potrebna celovite obnove, zgrajena je bila leta 1964 in v vsej svoji 
dobi 55 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 paciente. 
 
BGP Kranj 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 pacientov. 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 pacientov, ki ga moramo 
dodati, so prostori, v katerih delujemo.  
 
V februarju 2018 smo pričeli z obnovo porodnega bloka. Vire za financiranje je 
zagotavilo Ministrstvo za zdravje.  Projekt je bil zaključen v marcu 2019. Otvoritev 
obnovljenega porodnega bloka je bila 12.3.2019. Vrednost celotne investicije, ki je 
bila financirana s strani ministrstva je znašala 1.014.922,05.EUR. 
 
V začetku leta 2019 smo zaprosili podjetje GE projekt, projektiranje, d.o.o., da nam 
pripravi potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo energetske sanacije BGP 
Kranj. Obsoječa projektna dokumentacija (REP) je bila zaradi zakonskih sprememb 
zastarela in neuporabna. V ta namen je bil opravljen s strani omenjenega podjetja 
pregled bolnišnice. Potrebno dokumentacijo bomo dobili v juliju 2019 in jo bomo takoj 
posredovali na ministrstvo, da bi nas ministrstvo lahko čimprej vključilo v izvedbo 
projekta energetske sanacije bolnišnice.  
 
Organizirali bomo izobraževalne delavnice  na katere bomo povabili zdravstvene 
delavce primarnega nivoja, kar bo pripomoglo k prepoznavnosti naše dejavnosti in 
bolnišnice v širši javnosti.  
 
V letu 2012 smo po uspešno izvedeni prvi certifikacijski presoji prejeli Certifikat za 
sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za 
kakovost in meroslovje Ljubljana. Vsakoletno uspešno opravimo redne presoje, v letu  
2018 smo skladno z zahtevami novega standarda ISO 9001:2015 uspešno izvedli 
prvo certificiranje. V 2019 bomo presojo ponovno izvedli. 
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V letu 2014 smo uspešno opravili akreditacijsko presojo po AACI standardu. 
Vsakoletno uspešno opravimo redne akreditacijske presoje.  
 
V letu 2016 smo pridobili tudi akreditacijski AACI certifikat za odličnost v porodništvu. 
Vsakoletno uspešno opravimo redne presoje. 
 
Za leto 2019 smo se odločili, da bomo izvedbo vseh presoj združili pri AACI.Letošnja 
presoja naj bi potekala v mesecu novembru. Zaradi novosti AACI standarda, verzija 
5.0, moramo novosti implementirati v zdravstvene storitve oziroma procese dela v 
roku treh let. 
 
Poskrbeli bomo tudi za prijazno okolje, v katerem se bodo pacienti in zaposleni dobro 
počutili.  
 
Zagotoviti in vzgajati bo potrebno fleksibilne zaposlene, da se bodo hitro in učinkovito 
prilagajali spremembam. 
 
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  strokovni razvoj stroke na vseh področjih našega delovanja s ciljem 
uresničevanja zastavljenih projektov. 
 
Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih 
boleznih ali populacijskih skupinah 
 
Skladno s sodobno doktrino dela, strokovnim znanjem in veščinami zagotavljamo 
celostno obravnavo pacientk od diagnostike do operativne in konzervativne terapije. 
Z razvojem stroke 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 nadgrajevali področje patologije mišic medeničnega dna. 
 
Zdravstveno osebje zagotavlja visoko kakovostne  in varne zdravstvene storitve, 
upoštevajoč sodobne strokovne smernice. Pri zagotavljanju kakovostnih in varnih 
zdravstvenih storitvah uporabljamo sodobne aparature.  
 
Zavzemamo se za razvoj centra za bolezni dojk (CBD). Že sedaj nudimo celostno 
individualno, kakovostno in varno obravnavo pacientk. Za zagotavljanje kakovostne 
in varne obravnave uporabljamo sodobne aparature. 
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22.2.2016 smo izpolnili vse strokovne zahteve, da smo v prostorih CBD pričeli 
izvajati državni presejalni program DORA. 
 
Našim porodnicam bomo nudili 24 urni širok spekter lajšanja porodne bolečine. V 
obnovljenih prostorih porodnega bloka bomo porodnicam omogočali oziroma nudili 
možnost varnega naravnega rojevanja, upoštevajoč želje in pričakovanja porodnic in  
njihovih partnerjev, z namenom, da se jim rojevanje ohrani v najlepšem spominu in 
dogodku v življenju.  
 
Imamo verificiran citopatološki laboratorij. Zavzemali se bomo za ohranitev 
laboratorija in morebitno širjenje na histopatologijo. 
 
Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni 
 
Izvajamo sodobne laparoskopske operacije, ki pacientkam omogočajo hitrejše 
pooperativno okrevanje in krajšo bolniško odsotnost. Pacientke namreč vse bolj 
pričakujejo in zahtevajo manj invazivne operativne posege. Z izvajanjem 
laparoskopskih operacij bomo povečali število operiranih pacientk v prihodnjih letih. Z 
zagotavljanjem kakovostnih in varnih zdravstvenih storitvah bomo omogočili večje 
zadovoljstvo pacientk. V letu 2017 smo pričeli z operativnimi posegi pacientk z 
rakavim obolenjem materničnega telesa. Po protokolu so vse te pacientke 
pregledane na konziliju v UKC Ljubljana na Ginekološki kliniki in skladno z njihovimi 
navodili tudi operirane.  
 
Cilji za skrajšanje čakalnih dob 
 
V bolnišnici skladno s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah le-te ne 
presegamo. Še naprej se bomo, da čakalnih dob ne bo mo presegali. 
 
Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev 
 
Preko lokalnih medijev omogočamo prepoznavnost naše bolnišnice in zdravstvenih 
storitev, ki jih zagotavljamo. Pacientkam bomo omogočili dostop do naših storitev tudi 
preko socialnih omrežij. Že sedaj omogočamo, da se na ginekološki pregled lahko 
naročijo tudi preko spletne strani bolnišnice.  
 
Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja 
 
Tako kot vsako leto bomo tudi ob koncu leta 2019 pristopili k ocenjevanju notranjega 
revidiranja nadzora javnih financ. 
 
Projekti so podrobneje opisani v Prilogi 1. 
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4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN 
VARNOSTI 
 
Cilji na področju izboljšanja kakovosti in varnosti 
 
V letu 2019 se bo prvič izvedla skupna presoja AACI in ISO v sklopu akreditacijske 
presoje v mesecu novembru. V letu 2018 smo bili s strani SIQ prvič certificirani po 
novem ISO standardu ISO 9001:2015.  
 
Nenehno bomo dopolnjevali in nadgrajevali sistem vodenja kakovosti. Koordinatorica 
kakovosti se bo udeleževala sestankov komisije za kakovost na Združenju 
zdravstvenih zavodov Slovenije in svoje znanje bo v okviru internih izobraževanj 
prenesla na zaposlene. 
 
Nadaljevali bomo s spremljanjem: kazalnikov kakovosti (katere pošiljamo na MZ) in 
internih kazalnikov kakovosti na področju porodništva, ginekologije in zdravstvene ter 
babiške nege. V planu za leto 2019 smo navedli, da bomo določili in spremljali vsaj 1 
kazalnik kakovosti na področju babištva. S 1.1.2019 smo pričeli spremljati kazalnik 
kakovosti na področju Programa preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z 
zdravstvom (POBO). Gre za kazalnik: Okužba kirurške rane po carskem rezu. Pričeli 
bomo z doslednejšim nadzorom nad kakovostjo opravljenega dela na področju 
čiščenja in razkuževanja tako površin kot medicinskih pripomočkov. Redno bomo 
spremljali kazalnik kakovosti Nadzor nad zdravstveno dokumentacijo. 
 
Spremljati bomo pričeli interni kazalnik kakovosti Urejenost na delovnem mestu. 
 
Načrtujemo kar nekaj izobraževanj. Redno se bodo izvajala interna izobraževanja 
zaposlenih na temo kakovosti in varnosti s poudarkom na prepoznavi tveganj. 
Izobraževanja bo vodila koordinatorica kakovosti. Redno se bodo tudi izvajala interna 
izobraževanja zaposlenih na temo Obvladovanja in preprečevanja okužb povezanih z 
zdravstvom. 
 
Pri kazalnikih kakovosti in varnosti smo si za leto 2019 zastavili visoke cilje: 

- padci pacientov: cilj je, da jih ne bo, 
- učinkovitost dela v OP: cilj je vzpostaviti dobro organizacijo dela za 

maksimalno učinkovito optimiziranje procesov v OP, 
- MRSA: cilj je ustrezna prepoznava glede na dejavnike tveganj pacientov, pri 

katerih je potrebno preventivno odvzeti nadzorne kužnine (bris), 
- pooperativna trombembolija: cilj je pravočasna prepoznava dejavnikov 

tveganja za razvoj oziroma pojav pooperativne trombembolije in pravočasna 
profilaksa,  

- poškodbe z ostrimi predmeti: cilj je z izobraževanji zaposlenih zmanjšati 
pogostost incidentov in s preventivnimi ukrepi preprečevati tveganja za 
incident, 

- nenamerna punkcija ali laceracija: cilj je s kakovostno in varno zdravstveno 
obravnavno in s preventivnimi ukrepi zmanjšati možnost nastanka nenamerne 
punkcije ali laceracije na minimum,  

- higiena rok: cilj je z internimi izobraževanji zaposlenih dvigniti ozaveščenost o 
pomembnosti ustrezne higiene rok za preprečevanje okužb poveznih z 
zdravstvom ter dvigniti delež ustrezne higiene rok na 85%. 
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Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti  

    Vrednosti 2018 
Plan 

vrednosti 

    1/4 2/4 3/4 4/4 2019 

21 Razjeda zaradi pritiska (RZP)           

  1. kazalnik -  vse RZP  -  -  -  -  - 

  2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici  -  -  -  -  - 

  
3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v 
bolnišnico  -  -  -  -  - 

67 Padci pacientov           

  1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici  0  0,284 0 0,291  0 

  2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici  0  0  0  0  0 

  3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami  0  0  0 0  0 

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku        

  
Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim 
programom        

  Število operacijskih dvoran  1  1  1  1  1 

  Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) 390   390  390  390 390 

  Število dni obratovanja operacijskih dvoran  60  54  47  58 241 

  
Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem 
tromesečju  23400  21060  18330  22620 21060 

  Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)  13315  12441  9492  11636 13315 

  
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem 
tromesečju  307  261  164  301 261 

  Število načrtovanih operativnih posegov  310  265  155  273 980 

  
Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem 
tromesečju  34  28  12  23 15 

  Delež odpadlih operacij  11,0  10,6  7,7  8,4 7,7 

  Število urgentnih operacij v tem tromesečju  71  80  72  46 46 

  Delež urgentnih operacij  18,8  23,5  30,5  13,3 13,3 

  Izkoriščenost operacijske dvorane  56,9  59,1  51,8  51,4 59,1 

  Povprečno trajanje operacije (v minutah)  43,37  47,66  57,88  38,66 57,88 

  
Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških 
posegov (dnevna kirurgija)  1  1  1  1  1 

  Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)  180  180  180  180 180 

  Število dni obratovanja operacijskih dvoran  60  48  52  59 241 

  
Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem 
tromesečju  10800  8640  9360  10620 9360 

  Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah) 6990   5790  5010  5760 6990 

  
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem 
tromesečju  233  193  167  192 233 

  Število načrtovanih operativnih posegov  244  193  167 192 876 

  
Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem 
tromesečju  0  0  0  0 0 

  Delež odpadlih operacij  0  0  0  0 0 

  Število urgentnih operacij v tem tromesečju  11  7  10  6 40 

  Delež urgentnih operacij  4,7  3,6 6   3,1 4,3 

  Izkoriščenost operacijske dvorane  64,7  67,0  53,5  54,2 54,2 
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  Povprečno trajanje operacije (v minutah)  30  30  30  30 30 

71 MRSA  1511  1405  1285  1421   

  
Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne kužnine z 
namenom odkrivanja nosilcev MRSA? DA  DA  DA  DA DA  

  
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju 
odvzeli nadzorne kužnine?  2  1  3  6 10 

  
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena 
MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju  0  0  0  0 0  

  

Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob 
sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali 
smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)  0 0   0  0 0  

  

Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku 
hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil 
znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile 
odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)  0  0  0  0 0  

22 Čakalna doba na CT  -  -  -  - -  

47 Pooperativna trombembolija 0,00 0,00  0,00  0,00 0 

65 Poškodbe z ostrimi predmeti 1,16 1,15 3,37 1,11 0 

70 Nenamerna punkcija ali laceracija 1,57 3,95 2,46 3,92  0 

  Higiena rok           

  Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo    47,7%    81,1% 85 %  

  Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih   71,8%    71,4% 85 %  

  Neustrezni sprejemi*           

 
* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-5: Seznam meril in opomb za 
opredelitev ustreznosti sprejemov). 

 
Aktivnosti za izboljšanje vrednosti kazalnikov bodo potekale, kot smo opisali zgoraj: z 
nadzorovanjem stanja, z opisanimi stalnimi ukrepi in z izboljšavami tako na teoretičnem delu, 
znanjih, kot na praktičnem področju izvedbe. 
 
Na dan 31.12.2018 imamo 18 kliničnih poti, kot je razvidno iz Tabele 2.  
 
Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve 
Naziv klinike, 

inštituta, oddelka ali 

službe 

Naziv klinične poti Datum 

zadnje 

posodobitve 

Prispevek klinične poti k racionalnejši 

obdelavi pacienta 

Gin.odd. OP Mali posegi 19.4.2012 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo. 

DŽ, gin.odd. Neželena nosečnost 12.10.2018 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo 

DŽ, gin.odd. Neuspela nosečnost 12.10.2018 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo 

Gin.odd. OP LLETZ 1.7.2018 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo 
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Porodni blok Obravnava nosečnic z 

večplodno 

nosečnostjo z dvojčki 

23.4.2018 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo 

Gin.odd. Zdravljenje ektopične 

nosečnosti z 

metotreksatom 

(Methotrexate) 

1.1.2008 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo 

Neonatalni 

oddelek 

Bolan novorojenček-

Hypoglycameia 

8.5.2012 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo 

Neonatalni 

oddelek 

Bolan novorojenček-

zvišan bilirubrin. 

Donošeni zdrav 

novorojenček brez 

dejavnikov tveganja 

8.5.2012 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo. 

Neonatalni 

oddelek 

Bolan novorojenček-

infekt novorojenca 

(bakt. okužba, 

toksoplazmoza) 

8.5.2012 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo. 

Neonatalni 

oddelek 

Bolan novorojenček-

Policitemia 

8.5.2012 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo. 

Neonatalni 

oddelek 

Bolan novorojenček-

HBV pozitivne 

mamice 

8.5.2012 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo. 

Neonatalni 

oddelek 

Za mamo in 

novorojenčka pri 

streptokok agalactiae 

pozitivnem brisu 

mame v nosečnosti 

4.8.2016 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo. 

Neonatalni 

oddelek 

Novorojenček 

porodnice odvisnice 

1.2.2013 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo. 

DŽ Urodinamske 

preiskave 

1.3.2013 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo. 

OP, gin.odd. Histeroskopska 

sterilizacija z 

mikrovložkom 

ESSURE 

14.6.2012 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo. 

OP, gin.odd. Operativni poseg TVT 21.5.2012 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo. 

Neonatalni Oskrba donošenega 8.5.2012 S pomočjo klinične poti se 
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oddelek zdravega 

novorojenčka od 

dopolnjenega 37-42 

tedna gestacijske 

starosti 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo. 

Neonatalni 

oddelek 

Bolan novorojenček-

hlajenje hipoksičnega 

novorojenčka v prvih 

6 urah po rojstvu 

26.4.2012 S pomočjo klinične poti se 

optimizira potrebne zdravstvene 

storitve, ki zagotavljajo kakovostno 

in varno zdravstveno obravnavo. 

 

V letu 2019 načrtujemo uvedbo treh novih kliničnih poti.  
 
Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2019 
Naziv klinike, inštituta, 

oddelka ali službe 
Naziv klinične poti Prispevek klinične poti k racionalnejši 

obdelavi pacienta 

Ginekološki 
oddelek 

Klinična pot za konizacijo S pomočjo klinične poti se 
optimizira potrebne zdravstvene 
storitve, ki zagotavljajo kakovostno 
in varno zdravstveno obravnavo. 

Ginekološki 
oddelek 

Klinična pot za kirurško 
prekinitev nosečnosti 

S pomočjo klinične poti se 
optimizira potrebne zdravstvene 
storitve, ki zagotavljajo kakovostno 
in varno zdravstveno obravnavo. 

Ginekološki 
oddelek 

Klinična pot za OP HSC S pomočjo klinične poti se 
optimizira potrebne zdravstvene 
storitve, ki zagotavljajo kakovostno 
in varno zdravstveno obravnavo. 

 
 
 

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 

4.3.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF 

 
Rezultat ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2018 izkazuje, ob 
upoštevanju vseh vprašljivih elementov, v povprečju malenkost slabši rezultat kot v 
letu 2017 (leto 2016 povprečje 83,17, leto 2017 povprečje 81,85 in leto 2018 
povprečje 76,25). Ugotavljamo, da so vodje preko ankete k ocenjevanju pristopili s 
pravilnim odnosom. Osveščenost je vse večja, kar je vplivalo tudi na rezultat. Za 
vodstvo je to priložnost, da maksimalno prisluhne vsem vodjem in odpravi opisane 
pomanjkljivosti za leto 2019.  
 
Od leta 2011 deluje v BGP Kranj, skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju 
korupcije. V bolnišnici imamo delovno skupino, ki se po potrebi sestaja in konec leta 
poda poročilo o delu. Komisija v letu 2018 ni zaznala koruptivnih dejanj. V letu 2019 
smo v komisiji zamenjali dva nova člana, dva pa sta ostala iz prejšnjega obdobja. 
 
4.3.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ 
 
Ključna tveganja nastajajo predvsem zaradi nedoseganja zakupljenega programa in 
podcenjenosti zdravstvenih storitev ginekologije. Tveganje je prepoznano vendar 
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kljub večkratnim pozivnom MZ in ZZZS, da je potrebno ceno storitev dvigniti/urediti, 
do realizacije oziroma odprave tveganja še ni prišlo. Urejeno ni tudi financiranje za  
izvajanje NNMP. 
 
1.Tveganje: Negativno mnenje širše javnosti o bolnišnici: 
Pacientke bi zaradi tega odhajale v druge bolnišnice, kar bi imelo za posledico 
nerealizacijo našega zakupljenega programa. 
Ukrepi: Redni strokovni nadzori, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Širjenje 
dobrega imena bolnišnice preko medijev, preko naše spletne strani in socialnih 
omrežij. Poskrbeli bomo za dobre medosebne odnose, katere temelj je ustrezna 
komunikacija med zaposlenimi in uporabniki. Naše aktivnosti bodo usmerjene tudi k 
celostni obnovi bolnišnice. 
  
2.Tveganje: Okvara drage medicinske opreme:  
Visoki stroški popravila oziroma nakupov novih aparatur in s tem nerealizacija 
zakupljenega programa. 
Ukrepi: Redni servisi medicinske opreme, nadzor nad vestno in strokovno uporabo 
aparatov, zavarovanje drage medicinske opreme, v primeru hujše okvare 
nadomestna oprema. 
 
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 okužb povezanih z zdravstvom. 
Izvajamo interna izpobraževanja zaposlenih. 
 
V letu 2008 je bil izdelan register tveganj, katerega vsako leto ažuriramo. 
 

4.3.3. 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. 
V novembru 2018 je tako potekalo revidiranje s strani zunanjega izvajalca (GM 
revizija, d.o.o.), in sicer:  
1. Pregled izbranih pomembnih bilančnih postavk na posameznih stroškovnih 

mestih v izkazu prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. – 9. 2018  
- Pregled izkazanih izbranih pomembnih postavk prihodkov glede na določila 

veljavne Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno 
leto 2018 in Splošnega dogovora za leto 2018,  

- Pregled izkazanih izbranih postavk prihodkov, stroškov dela, materiala in 
storitev na izbranih stroškovnih mestih za obdobje od 1 – 9 2018),  

z namenom ugotavljanja izida poslovanja posamezne zdravstvene dejavnosti). 
 
2. Ocena finančnega stanja BGP Kranj  

- Pregled ocene finančnega stanja zavoda na dan 30.9.2018 in primerjava z 
oceno po stanju na dan 31.5.2017.  
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5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI 
MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 
 
Cilji poslovanja bolnišnice so zelo raznoliki, od finančnih, ki so enostavno merljivi, do 
poslovnih, katere ni vedno lahko kvantificirati.  
 
V sledeči tabeli smo zbrali najpomembnejše cilje ter določili kazalnike, ki pokažejo 
doseg uspešnosti pri uresničevanju.  
 

Tabela 4: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja 

Cilj Kazalec doseganja cilja 
Ciljna vrednost 

kazalnika 

Zagotavljati zakonito 
poslovanje  

Odsotnost sankcij zunanjih inštitucij 
zaradi kršenja zakonodaje. 

  0 

Zagotavljati tekoče 
stabilno poslovanje  

V finančnem smislu pomeni zagotavljati 
ustrezno plačilno sposobnost ter tekoče 
poravnavati obveznosti ob njihovi 
zapadlosti. 

Koeficient plačilne 
sposobnosti 1 

Izpolnjevanje obveznosti 
do ZZZS 

Število evidentiranih in obračunanih 
storitev iz Pogodbe z ZZZS 2018 

100 % 

Poslovati s presežkom 
prihodkov nad odhodki. 

Kazalnik gospodarnosti Več kot ali enako 1 

Razvoj kakovosti - Št. novih kliničnih poti 
- Spremljanje predpisanih kazalnikov 

kakovosti                  

3  
100 % 

Preprečevanje okužb 
povezanih z zdravstvom 

Število evidentiranih okužb povezanih z 
zdravstvom. 

0 

Razvoj področja 
ginekologije na  
področju patologije 
medeničnega dna 

Povečano število magnetoterapij glede na 
leto 2018 

32 % več prihodkov 

Preverjanje zadovoljstva 
zaposlenih 

Število zaposlenih, ki so oddali anketo o 
zadovoljstvu zaposlenih.  

Vsaj 60 % 

Preverjanje zadovoljstva 
pacientk na bolnišničnih 
oddelkih 

% zadovoljstva pacientk na oddelkih. Cilji so opredeljeni v 
Analizi anket 

Preverjanje zadovoljstva 
pacientk v dispanzerju za 
ženske in CBD 

% zadovoljnih pacientk v dispanzerju za 
ženske in CBD. 

Cilji za leto 2019 so 
opredeljeni v Analizi 
anket 

Trženje storitev,ki 
niso v okviru obveznega 
zdravstvenega 
zavarovanja 

Višina prihodkov iz navedenega naslova 
glede na preteklo leto. 

3 % 

Promocija zdravja na 
delovnem mestu 

Izvedba načrtovanih ukrepov in aktivnosti 100% 
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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.  
 
Bolnišnicam v sanaciji je sanacijski odbor posredoval izhodišča št. 900-3/2018/388 z 
dne 25. 1. 2019 za pripravo sprememb sanacijskega programa, vključno s 
Protokolom o izvajanju sanacije v javnem zdravstvenem zavodu (v nadaljnjem 
besedilu: Protokol), ki je priloga tega dokumenta. Tretji odstavek 27. člena Protokola, 
ki določa, da sanacijska uprava vsako leto trajanja sanacije v okviru notranje revizije 
poslovanja zagotovi pregled realizacije ukrepov iz sanacijskega programa, kar se 
vključi tudi v načrt dela notranje revizije. V kolikor bolnišnica nima lastne notranje 
revizijske službe se to predvidi v Finančnem načrtu za leto 2019. Izvajanje 
sanacijskega programa se na Svetu zavoda spremlja kvartalno. 
 
Zaposleni se zavedamo pomena nenehnega nadzora nad stroški na vseh področjih 
našega delovanja s ciljem zagotavljanja likvidnosti in pozitivnega poslovanja. 

 
 

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 
 
Obrazec 1 Delovni program 2019 je v prilogi. 
 
Načrtovani program dela za leto 2019 je pripravljen na podlagi podpisane Pogodbe 
2019.  
V okviru posebej načrtovanih programov izvajamo medikamentozno prekinitev 
nosečnosti ter diagnostično in operativno histeroskopijo. 
 

Tabela 5: Planirana struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do 
plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom. 

Dejavnosti 

Pogodba 2018 Real. 2018 Pogodba 2019 Indeksi glede na primere /uteži 
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Gin.in por. 4.487 3.934 3.802 3.458 4.383 3.841 98 98 115 111 

 
V okviru akutne bolnišnične obravnave smo imeli v letu 2018 s pogodbo ZZZS 
priznanih 4.487 primerov, v letu 2019 pa imamo s pogodbo ZZZS priznanih 4383 
primerov. 
 
Z novim porodnim oddelkom, z individualnim pristopom in z medijsko promocijo ter z 
dobrim sodelovanjem ginekologov primarnega nivoja, bomo poskušali pritegniti čim 
več porodnic, da si bodo za porod izbrale našo porodnišnico.  
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Tabela 6: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019 

Naziv programa Pogodba 
2018 

Real.  
2018 

Pogodba 
2019 

Indeks  
Pog.2019/ 
Pog. 2018 

Indeks 
Pog.2019/ 
Real. 2018 

Porod 1.409 1.358 1.348 96 100 

Splav 195 153 160 82 98 

Operacija ženske 
stresne inkontinence 

80 31 80 100,0 258 

Kirurško zdravljenje 
rakave bolezni 

14 6 6 43 100 

SKUPAJ 1.698 1.549 1.594 94 103 

 
 

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 pacientke vprašali, če jih lahko operira drug 
zdravnik in ne zdravnik, za katerega so bile planirane (večino izbrani ginekolog). V 
kolikor bi se pacientke s pisno privolitvijo strinjale, bi bila operirane, v nasprotnem 
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primeru bi zabeležili, da se ne strinjajo, in to bi potrdile s svojim podpisom. To pa 
lahko privede do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob. 
 
V dispanzerju za ženske bi pacientke vprašali, če se strinjajo z ambulantno 
obravnavo, ki bi jo izvedel drug zdravnik in ne njihov izbrani ginekolog. V kolikor bi se 
s pisno privolitvijo strinjale, bi bile ambulantno obravnavane pri drugem zdravniku, 
prav tako bi lahko organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem primeru bi 
zabeležili, da se ne strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku. S tem lahko pride do  
preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob. 
 
V centru za bolezni dojk bi pacientke vprašali, če se strinjajo z ambulantno 
obravnavo, ki bi jo izvedel drug zdravnik in ne zdravnik, za katerega so bile 
planirane. V kolikor bi se s pisno privolitvijo strinjale, bi bile ambulantno obravnavane 
pri drugem zdravniku, prav tako bi lahko organizirali dodatne ambulante. V 
nasprotnem primeru bi zabeležili, da se 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 
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 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 zglasi pri koordinatorki operative, ki njeno 
dokumentacijo vloži v mapo za operativni program ter ji pove okvirni datum 
operativnega posega. V kolikor 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 v čakalno vrsto. 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.  
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DISPANZER ZA ŽENSKE 
V dispanzerju za ženske imamo čakalno knjigo, ker imajo zdravniki točno določen 
urnik, kdaj delajo v ambulanti. Pacientke se razporedi glede na stopnjo nujnosti. V 
dispanzerju se ne potrebuje napotnice, ker gre za primarni nivo zdravstvenega 
varstva. Čakalna knjiga je urejena tako, da se točno vidi, ali pacientka prihaja na 
ginekološki pregled, ali pa nosečnica v posvetovalnico, kar je pomembno glede na 
strokovne smernice obravnave nosečnic. Pacientke se lahko naročijo preko spletne 
strani, telefona ali osebno. 
 
CENTER ZA BOLEZNI DOJK 
V centru za bolezni dojk imamo čakalno knjigo, da pacientke takoj dobijo datum 
pregleda, in sicer tako, da pošljejo potrdilo o izdani e-napotnici oziroma pokličejo po 
telefonu in sporočijo številko e-napotnice, lahko pa pridejo tudi osebno. Razvrščene 
so glede na stopnjo nujnosti.  
 
DORA 
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. Pacientke ne potrebujejo napotnice. O novem načinu 
obravnave žensk so bili obveščeni tudi vsi ginekologi na primarni ravni. Za program 
DORA so naročene preko klicnega centra DORA v Ljubljani. Ciljna skupina žensk so 
ženske v starostnem obdobju od 50 do 69 let. 
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8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NNMP 
 
Nujno medicinsko pomoč imamo zagotovljeno 24 ur na dan, tudi dopoldne, ko se 
izvaja redno delo. Popoldan je organizirana dežurna služba, ki jo zagotavljajo 
ginekolog, pediater in anesteziolog, dežurni pa sta tudi inštrumentarka in 
anesteziološka sestra, v pripravljenosti pa je drugi ginekolog. Zagotavljanje NNMP ni 
vrednoteno kot urgentni center, zato ne dobimo plačila, nam pa predstavlja. 
 
 

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 
Planiramo, da bomo pogodbeno zakupljen program 92% realizirali. Pri tem se 
zavedamo, da zaradi sodobnih načinov zdravljenja trend nekaterih ginekoloških 
operativnih posegov pada, kar predstavlja večje tveganje za nedoseganje 
pogodbenega plana.  
 

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 
 
Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019 je v prilogi. 
 
Izkaz poslovnega izida smo izdelali na podlagi ekonomskih izhodišč in na podlagi 
planiranega obsega programa, predstavljenega v predhodnih točkah. 

9.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI 

 
Celotni prihodki  so planirani v višini 6.997.842 EUR in so za 22,99 % višji od 
doseženih v letu 2018. 
 
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev so načrtovani v višini 6.063.833 EUR in so 
za 6,63 višji od leta 2018. Nanašajo se na prihodke, ki so predvideni po pogodbi z 
ZZZS v višini 5.738.112 EUR in sicer gre za prihodke iz osnovnega zdravstvenega 
zavarovanja, ki znašajo 5.345.080 EUR in so za 6,77 % višji, ter prihodke iz naslova 
dodatnega prostovoljnega zavarovanja  v višini 335.133 EUR, ki so za 9,94 % višji v 
primerjavi z letom 2018 (načrtovani višji prihodki iz naslova storitev, ki do sedaj niso 
bile priznane s strani ZZZS). Drugi prihodki, ki se nanašajo na razna doplačila, 
prodajo proizvodov in storitev smo planirali v višini 325.721 EUR (višji načrtovani 
prihodki kuhinje za 5 %, trudili se boma za še večje število abonentov). 
Finančne prihodke  so ostali  na nivoju lanskoletnih. 
Prihodki od prodaje blaga in materiala so izkazani v višini 933.582 EUR. Največji 
delež predstavljajo prihodki, ki smo jih dobili iz strani MZ za pokritje zapadlih 
obveznosti do dobaviteljev v višini 930.985,18 EUR. 
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 Tabela 7: Struktura načrtovanih prihodkov (v EUR)  
 Finančni načrt za 

obdobje 
1.1.do 31.12.2018 

Ocena realizacije v 
obdobju 

1.1.do 31.12.2018 

Finančni načrt za 
obdobje 

1.1.do 31.12.2019 

Indeksi 

FN 2019/ 
FN 2018 

FN 2019/ 
Ocena 

real. 2019 

Prihodki od prodaje proizvodov iz 
storitev 

6.424.175 5.686.673 6.063.833 94,39 106,93 

• Prihodki iz obveznega po 
pogodbi 

5.693.447 5.005.967 5.345.080 93,88 106,77 

• Prihodki iz dodatnega 
prostovoljnega zavarovanja 

363.412 304.842 335.133 92,22 109,94 

• Prihodki od doplačil do polne 
cene zdravstveni storitev, od 
nadstandardnih storitev, od 
samoplačnikov, od ostalih 
plačnikov in od konvencij 

66.586 55.143 57.900 86,96 105,0 

• Drugi prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev 

300.730 320.721 325.721 108,31 101,56 

Finančni prihodki 516 426 426 82,56 100 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, 
drugi prihodki in prevrednotovalni 
prihodki 

122 2.597 933.582 765.231,30 35.948,49 

PRIHODKI 6.424.813 5.689.696 6.997.842 108,92 122,99 

 
9.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI 
 
Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 6.994.972 EUR in so za 4,43 % višji 
od doseženih v letu 2018.   
 
Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali 92% realizacijo zakupljenega programa in 
delno predvidena ekonomska gibanja, ter potrebno zniževanje stroškov. 

Tabela 8: Struktura načrtovanih odhodkov (v EUR)  

 
Finančni načrt za 

obdobje 
1.1.do 31.12.2018 

Ocena realizacije 
v obdobju 

1.1.do 31.12.2018 

Finančni načrt za 
obdobje 

1.1.do 31.12.2019 

Indeksi 

FN 2019/ 
FN 2018 

FN 2019/ 
Ocena 

real. 2019 

Stroški materiala 945.808 848.393 861.788 91,12 101,58 

Stroški storitev 1.328.180 1.435.811 1.493.399 112,44 104,01 

Stroški dela 4.116.558 4.198.644 4.416.798 106,27 104,53 

Amortizacija 210.000 184.377 183.451 107,45 122,38 

Finančni odhodki 1.363 4.287 4.287 314,53 100,00 

Drugi stroški, stroški od prodanih zalog, drugi 
odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki 

23.353 26.786 35.250 150,94 131,60 

SKUPAJ STROŠKI 6.625.262 6.698.298 6.994.972 105,58 104,43 

 
Načrtovani stroški materiala 
 
Načrtovani stroški blaga in materiala za leto 2019 znašajo 861.788 EUR in bodo za 
1,58 % višji od doseženih v letu 2018.  
 
Ob predpostavki upoštevanja 92 % realizacije zakupljenega programa, predvidene 
stopnje inflacije in pogajanj z dobavitelji, so načrtovani stroški porabe zdravil in 
zdravstvenega materiala 552.488 EUR in so za 1,64 % višnji kot v letu 2018. 
Nanašajo se na porabo zdravil v višini 176.519 EUR kar je za 1,64 % več kot leto 
prej, stroške medicinsko potrošnega materiala planiramo v višini 353.059 EUR in so  
za 1,91% večji (vičino se nanašajo na porabo drobnega inventarja, vključujoč drage 
laparoskopske inštrumente za enkratno uporabo, ter ostali zdravstveni material 
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(laboratorijski material), ki  je planiran v obegu 22.910 EUR, kar je za 2,10 %  več 
glede na realizacijo v letu 2018.  
 
Planirani stroški nezdravstvenega materiala znaša 309.300 EUR in je za 1,48 % višji 
v primerjav z letom 2018. Nanaša se na strošek energije, ki znaša 100.754 EUR in je 
za 3 % višji, strošek vode je planiran v višini 11.121 EUR in je za 1,98 % višji, strošek 
živil je predviden v višini 100.368 EUR in je za 1,01 % višji, strošek pisarniškega 
materiala je 16.962 EUR in je za 3,39 % nižji, ter ostali nezdravstveni material je 
planiran v višini 80.095 EUR in je za 1,20% višji v primerjavi z letom poprej. 
 
Nad porabo nezdravstvenega materiala bomo še naprej vršili skrben nadzor. 

Tabela 9: Stroški materiala (v EUR) 

 Finančni načrt 
za 

obdobje 
1.1.do 

31.12.2018 

Ocena realizacije v 
obdobju 

1.1.do 31.12.2018 

Finančni načrt za 
obdobje 

1.1.do 31.12.2019 

Indeksi 

FN 2019/ 
FN 2018 

FN 2019/ 
Ocena 

real. 2018 

Porabljena zdravila in zdravstveni material 665.684 543.600 552.488 83,00 101,64 

• Zdravila 214.947 174.771 176.519 82,12 101,00 

• Medicinsko potrošni material 430.302 346.390 353.059 82,05 101,93 

• Ostali zdravstveni material 20.435 22.439 22.910 112,11 102,10 

Porabljen nezdravstveni material 280.124 304.794 309.300 110,42 101,48 

• Energija (elektrika, kuriva, 
pogonska goriva) 

90.841 97.819 100.754 110,91 103,00 

• Voda 12.613 10.905 11.121 88,17 101,98 

• Živila 99.043 99.368 100.368 101,34 101,01 

• Pisarniški material 18.291 17.557 16.962 92,73 96,61 

• Ostali nezdravstveni material 59.337 79.145 80.095 134,98 101,20 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 945.808 848.393 861.788 91,12 101,58 

 
Načrtovani stroški storitev 
 
Načrtovani stroški storitev za leto 2019 znašajo 1.493.399 EUR in bodo za 4,01 % 
višji od doseženih v letu 2018.  
 
V letu 2019 planiramo nižje stroške zdravstvenih storitev. Načrtovani stroški 
zdravstvenih storitev so v višini 764.931 EUR in so za 0,36 % nižji od doseženih v 
letu 2018, zaradi potrebnega zmanjševanja. Nanašajo se na laboratorijske storitve, ki 
jih planiramo v višini 365.221 EUR in so za 4,22 % višje (višje cene zdravstvenih 
storitev), stroške podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvene dejavnosti planiramo v 
višini 399.710 EUR in so nižje za 4,21 %, od tega je strošek podjemnih pogodb z 
lastnimi zaposlenimi višji za 23.623 EUR (13,03 %), ter strošek podjemnih pogodb z 
ostalimi zaposlenimi nižji na račun optimizacije za 376.087 EUR  (5,12 %). 
 
Stroške nezdravstvenih storitev planiramo v letu 2019 v znesku 728.468 EUR in so 
višji za 9,04 % od doseženih v letu 2018, zaradi potrebnih posodobitev načina dela. 
Največji del teh stroškov odpade na stroške vzdrževanja in znašajo 163.403 EUR, in 
so večji za 32,24 % (v največji meri so to stroški, ki so vezani na varovanje objektov). 
Stroške za strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno 
izpopolnjevanje predvidevamo v višini 20.524 EUR in so nižji za 19,46 % (poskusili 
bomo pridobiti čim več donacij). Ostale nezdravstvene storitve so planirane v višini 
544.541 EUR in so za 4,91 % višji (odvetniške storitve, poštne storitve, zavarovalne 
premije, internetstoritve,...) 
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Tabela 10: Stroški storitev (v EUR) 

 Finančni načrt za 
obdobje 
1.1.do 

31.12.2018 

Ocena realizacije 
v 

obdobju 
1.1.do 

31.12.2018 

Finančni načrt za 
obdobje 

1.1.do 31.12.2019 

Indeksi 

FN 2019/ 
FN 2018 

FN 2019/ 
Ocena real. 

2019 

Zdravstvene storitve 756.234 767.708 764.931 101,15 99,64 

• Laboratorijske storitve 334.317 350.416 365.221 109,24 104,22 

• Stroški podjemnih pogodb za 
izvajanje zdravstvenih storitev 

421.917 417.291 399.710 94,74 95,79 

        Stroški podjemnih pogodb z       
lastnimi    zaposlenimi 

23.500 20.899 23.623 100,52 113,03 

Stroški podjemnih pogodb z 
ostalimi osebami 

398.417 396.392 376.087 94,40 94,88 

Nezdravstvene storitve 571.946 668.104 728.468 127,37 109,04 

• Storitve vzdrževanja 96.860 123.567 163.403 168,70 132,24 

• Strokovno izobraževanje delavcev, 
specializacije in strokovno 
izizpopolnjevanje 

14.113 25.485 20.524 145,43 80,54 

• Ostale nezdravstvene storitve 460.973 519.052 544.541 118,13 104,91 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 1.328.180 1.435.811 1.493.399 112,44 104,01 

 
Načrtovani stroški dela 
 
Načrtovani stroški dela za leto 2019 so predvideni v višini 4.416.798 EUR in so za 
5,45 % višji od doseženih v letu 2018.  
 
Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2019 je treba upoštevati planirano število 
delavcev, izplačilo višjih plač s 1.1.2019 in 1.11.2019 na podlagi Aneksa h KP za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Aneksa h KP za zaposlene v 
zdravstveni negi (Ur. l. št. 80/18). Upoštevati je potrebno tudi izplačilo napredovanj v 
višji plačni razred, ki bo izvedeno s 1. 12. 2019. 
 
Poudarjeno je, da javnim uslužbencem od 1. septembra 2019 pripada višje plačilo za 
delo v manj ugodnem delovnem času, in sicer tako, da dodatek za delo ponoči znaša 
40 %, dodatek za delo v nedeljo 90 % in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom 
določen kot dela prost dan, 120 %. 
 
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem dogovorom 
glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov k kolektivnim 
pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede,  
postopno, in sicer: 

- s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja, 
- s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in 
- s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi 

povišanj 
 
Regres za letni dopust za leto 2019: skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec 
dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati najmanj v višini 
minimalne plače, kar je 886,63 EUR, najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega 
leta. 
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Strošek dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški so planirani v višini 
416.797 EUR, kar je 3 % več kot leta 2018. 
 
V letu 2019 načrtujemo izplačilo deset odpravnin ob upokojitvi, jubilejno nagrado pa 
bo prejelo dvanajst zaposlenih. Načrtujemo tudi izplačila jubilejnih nagrad v višini 
6.670,24 EUR, izplačilo regresa za 116.150,00 EUR in odpravnin v višini 75.250,00 
EUR (II. bruto). Ena solidarnostna pomoč je bila že izplačana.  
 
Največji strošek predstavljajo plače zaposlenih v višini 3.443.324 EUR kar je za 5,20 
% več kot leto prej. 
 
Strošek dajatev na plače znaša 556.677 EUR in je za 5,31 % večji. 
 

Tabela 11: Stroški dela (v EUR) 

 
Finančni načrt za 

obdobje 
1.1.do 31.12.2018 

Ocena realizacije v 
obdobju 

1.1.do 31.12.2018 

Finančni načrt za 
obdobje 

1.1.do 31.12.2019 

Indeksi 

FN 2019/ 
FN 2018 

FN 2019/ 
Ocena 

real. 2019 

Strošek dela 4.116.558 4.198.644 4.416.798 107,29 105,20 

• Plače zaposlenih 3.197.814 3.265.363 3.443.324 107,68 105,45 

• Dajatve na plače 525.472 528.624 556.677 105,94 105,31 

• Strošek dodatnega pokojninskega 
zavarovanja in drugi stroški 

393.273 404.658 416.797 105,98 103,00 

 

Načrtovani stroški amortizacije 
 
Okvirno načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 183.451 EUR, kar je 
0,5% nižje kot v letu 2018. 
 
Priznana amortizacihja v ceni storitev vsebuje: 

• Obračunana amortizacija 324.751 EUR. 

• zmanjšana amortizacija v breme donacin 15.000 EUR,  

• zmanjšana amortizacija v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva 126.300 EUR, 

• amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 183.451 EUR 

• združena amortizacija po ZIJZ 9.879 EUR 
 
Načrtovani finančni odhodki 
 
Načrtovani finančni odhodki za leto 2019 znašajo 4.287 EUR, kar je na istem nivoju 
kot leto prej. 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, stroški 
izvršb, stroški premostitvenega kredita.  
 
Načrtovani ostali stroški 
 
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni 
odhodki so načrtovani v višini 35.250 EUR, kar je za 31,60 % več kot leta 2018 in se 
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nanašajo na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, v manjšem znesku na 
priročnike in strokovne revije,  druge odhodke in tudi sodne poravnave. 

 9.1.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID 

 
V letu 2019 načrtujemo, da bomo imeli 6.997.842 EUR prihodkov in 6.994.972 
odhodkov. Razlike med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki znaša 2.870 
EUR. 
 
Menimo, da je planiran poslovni izid dosegljiv, v kolikor ne bo prišlo do 
nenačrtovanega znižanja cen storitev ali večjih nenačrtovanih stroškov. 
 
 

9.2. 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 dejavnosti (storitev), kot 
so: preiskave brisov matrničnega vratu, sterilizacija matriala, 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 prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki so v 
celoti izkazani med prihodki oziroma odhodki iz opravljanja javne službe. 
 
Delež prihodkov iz tržne dejavnosti je upoštevan v prihodkih poslovanja. 
 
Planirani poslovni izid pri izvajanju javne službe izkazuje uravnotežen poslovni izid. 
Tudi pri izvajanju  tržne dejavnosti ni presežkov  prihodkov nad odhodki. 
  
Obrazec 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2019, II. del je v prilogi 
 

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA 
 
Ocenjujemo, da denarni tok v letu 2019 ne bo 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 2018 je bil 19.999 EUR, v letu 2019 bo 
enak. 
 
Vse naše aktivnosti bomo usmerili v realizacijo zakupljenega programa, boljše 
vrednotenje našega dela in s tem tudi izboljšanje likvidnosti naše bolnišnice. 
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10. PLAN KADROV 
 
Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2019 je v prilogi. 
 

10.1.  ZAPOSLENOST 
 
Število zaposlenih bo v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 ostalo enako. 
 
8 zdravnikov je zaposlenih s krajšim delovnim časom, kot dopolnilno delo in skupaj 
predstavljajo 3,2 zaposlenega. S skrajšanim delovnim časom je zaposlena še ena 
zdravstvena administratorka in ena medicinska sestra. Obe imata priznano 
invalidnosti III. kategorije.  
 
Ocenjujemo, da je tako število zaposlenih nujno potrebno zaradi varnega in 
kakovostnega zagotavljanja 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva na 
področju ginekologije in porodništva.Glede na majhnost bolnišnice in na področje, 
katerega pokrivamo, moramo zagotavljati stalno prisotnost zadostnega števila za tudi 
za pokrivanje turnusnega dela.  
 
V letu 2019 se bo upokojilo 10 delavcev. 
 

10.2. OSTALE OBLIKE DELA 
 
V letu 2018 smo imeli v bolnišnici 421.917 EUR stroškov pogodbenega dela (skupaj 
s študentskim delom), za leto 2019 ga načrtujemo v višini  399.710 EUR. 
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 
upravičevali dodatno zaposlitev in 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 
morfologije, magnetoterapija, priprava nosečnice na porod s hipnozo). 
 
Stroški dela študentov so v letu 2018 znašali 41.894 EUR, za leto 2019 jih planiramo 
v višini 46.042 EUR. Študentskega dela se poslužujemo v primeru daljših odsotnosti 
z dela redno zaposlenih in dodatno zaposlovanje ni dovoljeno.  
 

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 
 
Že več let za pranje in likanje  perila skrbi zunanji izvajalec, ki ga izberemo na 
podlagi ustreznega javnega naročila. V letu 2018 smo izvedli ponovni postopek za 
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oddajo pranja in likanja perila za pogodbeno obdobje treh let.  Javno naročilo je bilo 
oddano podjetju Salesianer Miettex Periteks, ki je oddal najugodnejšo ponudbo. Z 
omenjenim ponudnikom imamo sklenjeno tudi pogodbo za najem perila in sicer rjuhe, 
prevleke za odeje, prevleke za vzglavnik, bolniške halje in bolniške preklanke. Razpis 
za najem perila je potekal istočasno z pranjem perila. Predvideni strošek v letu 2019 
za pranje 13.813 EUR in najem bolnišničnega perila je 44.268 EUR. Nadzor nad 
prejetim in izdanim perilom vrši vzdrževalka perila. 
 
Storitve fizičnega varovanja smo razširili na 15-urno varovanje; od 15h do 6h zjutraj. 
Na naši spletni strani je objavljen nov načrt varovanja. Storitve fizičnega varovanja so 
bile oddane v skladu s 47. členom ZJN-3 po postopku naročila male vrednosti za 
obdobje treh let. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Protect Infra d.o.o.. Letni 
strošek za opravljene storitve je načrtovan v višini 60.520 EUR. Lastnega kadra za 
varovanje nimamo. 
 
Transfuziološke preiskave za nas opravlja Zavod za transfuzijsko medicino v 
Ljubljani (ZTM). V letu 2019 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 2019 za 
histopatološke preiskave je 95.285 EUR. 
 
V letu 2015 smo laboratorijske preiskave oddali zunanjemu izvajalcu, in sicer KOPI 
Golnik. Predvideni strošek laboratorijskih preiskav v letu 2019 je 56.165 EUR.  
 
Prevozne storitve oziroma transport vzorcev za različne preiskave do ustreznih 
zdravstvenih institucij, že več let opravlja Kurirstvo Urbiha Marijan s.p.. Predviden 
strošek v letu 2019 je 19.000 EUR. 
 
Različne laboratorijske preiskave za nas vršijo Onkološki inštitut Ljubljana, 
Mikrobiološki inštitut Ljubljana, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo 
Ljubljana, Ginekološka klinika Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino Ljubljana, 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.  
 

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 
 
Za izobraževanje bomo v letu 2019 namenili 20.524 EUR. Med planiranimi sredstvi 
so kotizacije, prevozni stroški in nočnine. Med večjimi postavkami velja izpostaviti 
seminarje in simpozije, pa tudi zakonska določila glede izobraževanj zdravnikov. Z 
željo po racionalni porabi sredstev planiramo več internih izobraževanj.Čim več 
sredstev za izobraževanje bomo poskušali dobiti z donacijami. Znanja, ki jih bomo 
pridobili na izobraževanjih, bomo prenašali tudi na druge zdravstvene delavce.   
 
 
 
 
 
 



BGP Kranj                                                  Program dela in finančni načrt za leto 2019 

 - 36 - 

Tabela 12: Predvidena interna izobraževanja 

  Naziv oz. opis izobraževanja 

1 Komunikacija 

2 Kakovost in varnost 

3 Varnostna politika – nevarni opozorilni dogodki 

4 Kazalniki kakovosti 

5 Motivacija 

6 Vodenje zaposlenih 

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 2018 smo imeli na podlagi odločbe Zdravniške zbornice 5 specializantov, od 
tega tri za področje ginekologije in porodništva,  enega za področje pediatrije in 
enega za področje radiologije. V decembru 2018 je specializantka pediatrije opravila 
specialistični izpit in smo jo zaradi upokojitve zdravnika specialista pediatrije zaposlili.  
 
Plače specializantov dobimo refundirane s strani ZZZS. 
 
 

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019  
 

11.1. PLAN INVESTICIJ 
 
Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2019 naj v javnih zdravstvenih zavodih 
sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in 
lekarniške dejavnosti. 
 
Za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS, velja Zakon o investicijah v 
javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št. 90/15). Le-ta 
določa, da vsi javni zdravstveni zavodi, ki so zajeti v Načrt razvojnih programov 
(NRP), kot veljaven investicijski projekt, ki se izvaja v proračunskem letu, na poseben 
račun pri Ministrstvu za zdravje obvezno odvajajo del amortizacije, ki je priznana v 
ceni njihovih storitev. To obvezno odvajanje se nanaša na amortizacijo, ki jo prizna 
plačnik ZZZS in znaša 20 % celotne amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih 
storitev. 
 
V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020 lahko bolnišnice kandidirajo za sredstva, namenjena energetski prenovi 
stavb v okviru prednostne naložbe 4.1 spodbujanje energetske učinkovitosti, 
pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju. 
 
Obrazec 4 Načrt investicijskih vlaganj 2019 je v prilogi. 
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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.  
 
Vir financiranja je razviden iz Obrazca 4 Načrt investicijskih vlaganj 2019. 
 

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 
 
Obrazec 5 Načrt realiziranih vzdrževalnih del v 2019 je v prilogi.  
 
Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del za leto 2019 znaša 163.403  EUR. 
  
Največji delež načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2019 predstavlja tekoče 
vzdrževanje programske in računalniške opreme 82.203 EUR. Sledi redni servis 
medicinske opreme 55.200 EUR, redni servis nemedicinske opreme 16.003 EUR in 
tekoče vzdrževanje stavbe 7.230 EUR.  
 

11.3. ENERGETSKA SANACIJA BOLNIŠNICE 
 
V začetku leta 2019 smo zaprosili podjetje GE projekt, projektiranje, d.o.o., da nam 
pripravi potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo energetske sanacije BGP 
Kranj. Obsoječa projektna dokumentacija (REP) je bila zaradi zakonskih sprememb 
zastarela in neuporabna. V ta namen je bil opravljen s strani omenjenega podjetja 
pregled bolnišnice.  
 
Potrebno dokumentacijo bomo dobili v juliju 2019 in jo bomo takoj posredovali na 
ministrstvo, da bi nas ministrstvo lahko čimprej vključilo v izvedbo projekta 
energetske sanacije bolnišnice.  
 
 

11.4. 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 2018 smo odplačali 19.999 EUR glavnice. 
Obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019, znašajo 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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12. STROKA 
 

12.1. 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 pacientkam, hospitalizacija je krajša, bolniška 
odsotnost tudi, okrevanje je hitrejše. 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 šole za starše. 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 strokovno delo, 
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 
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optimalnejše razmejitve dela med posameznimi nivoji ter temu primerno spremembo 
plačila opravljenih storitev – primeri dobre klinične prakse. 
 

12.2. ANESTEZIOLOGIJA 
 
V letu 2019 bomo nadaljevali z zagotavljanjem kvalitetnih, pestrih in dostopnih 
storitev na področju lajšanja bolečine ob porodu. 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 2019 bomo načrtno vlagali v kadrovsko izpopolnjevanje in dopolnjevanje. Na 
eni strani to pomeni kadrovsko popolnitev, 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. 
Želimo dodajati nova znanja in novosti 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, računalnik,… 
 
Za podporo administrativnim opravilom pri našem delu 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 2019 bomo izvedli več obnovitvenih izobraževalnih delavnic s področja 
transfuzioloških postopkov.  
 
V letu 2019 bomo izvedli več delavnic reanimacije za medicinske sestre – kot del 
obveznih vsebin za podaljšanje licenc s poudarkom na postopkih pri nosečnici, 
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porodnici in novorojenčku. V letu 2019 načrtujemo tudi več izobraževalnih/ 
osvežitvenih delavnic za zaposlene – anestezijske sestre in babice – s področja 
lajšanja porodne bolečine in izvajanja manj pogostih anestezijskih postopkov. 
 

12.3. PEDIATRIJA 
 
Sodobna spoznanja neonatologije bomo prenašali v naše vsakodnevno delo. Z 
aktivnim, individualnim pristopom in vključevanjem staršev v obravnavo 
novorojenčkov, informiranjem ter izobraževanjem staršev in z že pridobljenimi 
izkušnjami v ultrazvočni diagnostiki, bo oskrba naših novorojenčkov varnejša, 
kvalitetnejša in zadovoljstvo staršev bistveno višje. Ultrazvočno diagnostiko bomo 
razširili še na ultrazvok srca. Nadaljevali bomo z razširjenim presejanjem 
novorojenčkov na vrojene motnje presnove in z aktivnimi pobudami skrbeli, da bo 
informacijski sistem preglednejši in zanesljiv. 
 

Novorojenčke, s prehodnimi težavami po rojstvu, bomo po odpustu spremljali v 
neonatalni ambulanti. 
 
Uvedli bomo mesečno načrtovanje in spremljanje realizacije dela v neonatalni 
ambulanti, s ciljem 100% realizacije. Z analizami ( K22) bomo mesečno spremljali 
statistične podatke z željo in zahtevo po še boljšem delu. 
 
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. Uvedli bomo redna mesečna 
izobraževalna srečanja osebja neonatalnega oddelka, tesneje se bomo povezali z 
osebjem Razvojne ambulante ZD Kranj. 
 
Izvedli bomo  praktične vaje Oživljanje novorojenčka in s tem nadgradili znanje in 
izboljšali ter uskladili timski pristop pri obravnavi kritično bolnega novorojenčka.  
Nadaljevali bomo tudi z izobraževanjem sester in zdravnikov v otroških dispanzerjih 
in patronažni službi. 
 
Aktivno bomo sodelovali pri izobraževanju, tako strokovnega osebja kot tudi staršev 
(šola za starše, mediji, ABC dojenja). 
 

12.4. ZDRAVSTVENA NEGA 
 
Na področju zdravstvene in babiške nege bomo sledili sodobnim strokovnim 
smernicam. Z udeležbo na strokovnih izobraževanjih 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 2019 nadaljevali s pripravami internih protokolov in 
pričeli uvajati sodobne strokovne smernice obravnave porodnic in novorojenčkov 
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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 v sodelovanju z babicami, kako v zadnjem mesecu 
nosečnosti same pripravijo presredek: masaža, telovadba.  
 
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 2019 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: 31. 7.  2019  
 
Podpis odgovorne osebe  
 
 
____________________________    
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PRILOGA 1: POMEMBNEJŠI PROJEKTI V LETU 2019 
 

1. Obnova stavbe  
 

Naziv projekta Obnova stavbe 

Povzetek osnovne zamisli 
projekta 

Celostna prenova bolnišnice zaradi dotrajanosti 

Nosilec projekta Vodstvo bolnišnice 

Kratek pregled dosedanjih 
razmer na obravnavanem 
področju 

V letu 2019 bomo nadaljevali z idejnim načrtom 
celostne prenove bolnišnice  

Namen projekta in vpliv na 
poslovanje bolnišnice v 
prihodnje 

Omogočiti želimo čim boljše pogoje za oskrbo in  
bivanje naših pacientk in obiskovalcev, kot tudi delo 
zaposlenih in vseh, ki se vključujejo v proces dela. 

Pričakovani rezultati Obnovljena stavba je nujnost za zagotavljanje 
celostne, individualne, kakovostne in varne 
zdravstvene obravnave. 

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. 
Zato se bomo poskušali z ministrstvom kot našim 
lastnikom,  dogovoriti za financiranje.  

Organizacija dela na projektu Vodstvo s pomočjo zunanjih izvajalcev 

Terminski načrt Skladno s finančnimi zmožnostmi in pridobljenimi 
dodatnimi sredstvi s strani ministrstva (do leta 2020). 

 
2. Trženje storitev, ki niso priznane s strani ZZZS  

 

Naziv projekta Trženje storitev, ki niso priznane s strani ZZZS  

Povzetek osnovne zamisli 
projekta 

Glede na kadrovsko zasedbo in prostorske 
zmogljivosti lahko trgu ponudimo dodatne storitve 

Nosilec projekta Vodstvo 

Kratek pregled dosedanjih 
razmer na obravnavanem 
področju 

Uvedli smo že določene samoplačniške storitve, kot 
je meritev nuhalne svetline, zapis UZ posnetka 
otročka na DVD, magnetoterapija, hipnoza, 
akupunktura,… 

Namen projekta in vpliv na 
poslovanje bolnišnice v 
prihodnje 

Z uvedbo dodatnih storitev nameravamo bolje 
izkoristiti naše zmogljivosti in hkrati ustvariti pozitivno 
podobo bolnišnice v javnosti. 

Pričakovani rezultati Pričakujemo, da bomo na račun dodatnih storitev 
postali bolj prepoznavni. Z osebnim pristopom do 
pacientk in zdravstveno obravnavo, ki nudi celovite 
storitve na področju ginekologije in porodništva. 
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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 ponudili na trgu skladno z zaznanim 
povpraševanjem. 

 
3. 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. 

Nosilec projekta Saša Matko, Gordana Pavlovič,  
Irena Virant, Andreja Cerkvenik Škafar, Diana 
Zadnikar, Špela Urbanc 

Kratek pregled dosedanjih 
razmer na obravnavanem 
področju 

Bolnišnica trenutno nima svoje šole za starše. 
Sodelujemo s šolo za starše iz ZD Kranj.  

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 2019 

 
4. 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  
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Kratek pregled dosedanjih 
razmer na obravnavanem 
področju 

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 smo prešli na nov ISO standard 
9001:2015. V mesecu maju 2018 je bila  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 je bila tretja certifikacijska presoja po AACI 
standardu. V letu 2019 bo četrta certifikacijska 
presoja AACI v sklopu kater bomo izvedli tudi 
presojo po ISO standardu. 
V letu 2016 smo pridobili tudi AACI standard za 
odličnost v porodništvu. V letu 2017 smo imeli prvo 
redno presojo. V letu 2018 je bila druga redna 
presoja.  
Zaradi znižanja stroškov smo v letu 2019 združili vse 
presoje, ki nam jih bo izvedel AACI.  

Namen projekta in vpliv na 
poslovanje bolnišnice v 
prihodnje 

Na osnovi uspešno izpeljanega projekta bo možno 
podpisovati pogodbe tudi z zavarovalnicami v EU. 

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

Ocena stroškov projekta 14.000,00 EUR za akreditacijsko presojo in presojo 
klinične odličnosti v porodništvu . 

Organizacija dela na projektu Zaposleni bolnišnice in zunanji izvajalci. 
 

Terminski načrt Leto 2019 
 

 
5. Obvladovanje kakovosti  

 

Naziv projekta Obvladovanje kakovosti 
 

Povzetek osnovne zamisli 
projekta 

Vzpostaviti sistem vodenja kakovosti na vseh 
področjih našega delovanja ter s tem zagotoviti 
nenehen razvoj stroke in nenehno izboljševanje 
kakovosti in varnosti oskrbe pacientk in večje 
zadovoljstvo zaposlenih. 

Nosilec projekta Lea Ahčin, Mihela Šifrer, Aleš Rozman, Jernej 
Bernik,  
Irena Virant, Andreja Cerkvenik Škafar 
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Kratek pregled dosedanjih 
razmer na obravnavanem 
področju 

Narejen je posnetek trenutnega stanja, spremlja se 
kazalnike kakovosti, zadovoljstvo pacientk in 
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. Od leta 2012 smo certificirani 
z ISO standardom od leta 2014 pa smo akreditirani z 
AACI standardom in od leta 2016 smo akreditirani z 
AACI standardom za odličnost v porodništvu. 

Namen projekta in vpliv na 
poslovanje bolnišnice v 
prihodnje 

Zagotavljati najvišji nivo kakovosti delovanja 
bolnišnice na vseh področjih. 

Pričakovani rezultati Večje zadovoljstvo uporabnikov storitev, 
obiskovalcev in zaposlenih. 

Ocena stroškov projekta Predvidenih stroškov ne bo, ker bomo izvajali interna 
izobraževanja. 

Organizacija dela na projektu Delo bo večinoma organizirano znotraj rednega 
delovnega časa. 

Terminski načrt Celoletno spremljanje in poročanje ustreznim 
inštitucijam določenih kazalnikov kakovosti. 

 
6. Izobraževanje patronažnih sester in reševalcev 

 

Naziv projekta Izobraževanje patronažnih sester in reševalcev 

Povzetek osnovne zamisli 
projekta 

Izobraževanje oz. seminar organiziran s strani 
osebja bolnišnice. 

Nosilec projekta Saša Matko, Diana Zadnikar  

Kratek pregled dosedanjih 
razmer na obravnavanem 
področju 

Zdravstveno vzgojni nasveti s strani osebja 
bolnišnice in patronažne službe. 

Namen projekta in vpliv na 
poslovanje bolnišnice v 
prihodnje 

Enake strokovne vsebine zdravstveno vzgojnega 
dela – zadovoljne pacientke. 

Pričakovani rezultati Večja kakovost storitev, večje zadovoljstvo pacientk. 

Ocena stroškov projekta Zaradi prostovoljnega dela ne bo stroškov. Kot 
kompenzacijo nam bo reševalna služba NNMP iz ZD 
Kranj organizirala tečaj TPO. 

Organizacija dela na projektu 
 
 

Sodelovanje vseh zaposlenih tako zdravnikov kot 
tudi tima zdravstvene in babiške nege. 

Terminski načrt Leto 2019 
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7. ABC dojenja 
 

Naziv projekta ABC dojenja 

Povzetek osnovne zamisli 
projekta 

Nosečnicam in mamicam po porodu želimo ponuditi 
še dodatne informacije in pomoč pri dojenju. 

Nosilec projekta Diana Zadnikar 

Kratek pregled dosedanjih 
razmer na obravnavanem 
področju 

Ker se veliko porodnic sooča s težavami pri dojenju, 
bi jim s tem srečanjem omogočili pridobiti informacije 
o dojenju že pred porodom in jih seznaniti, da se v 
primeru težav z dojenjem po porodu lahko obrnejo 
po pomoč v bolnišnico. 

Namen projekta in vpliv na 
poslovanje bolnišnice v 
prihodnje 

Starši bodo pridobili teoretična znanja o dojenju.  
Nosečnica dobi vpogled, kaj lahko pričakuje ob 
dojenju in spozna ljudi, s katerimi se lahko posvetuje. 
Projekt bo pripomogel, da se bo vse več nosečnic 
odločalo za porod v naši bolnišnici. 

Pričakovani rezultati Porodnica bo bolj pripravljena na dojenje. 
Projekt je prispevek k strategiji in viziji bolnišnice. 
Več nosečnic se bo odločilo za porod v BGP Kranj, 
ker bodo poznale »sistem«. 

Ocena stroškov projekta Ni predvidenih stroškov. 

Organizacija dela na projektu Projekt je že v teku. 

Terminski načrt Vsak zadnji torek v mesecu ob 12.uri v knjižnici BGP  
 

 
 

8. Vprašaj babico 
 

Naziv projekta Vprašaj babico 

Povzetek osnovne zamisli 
projekta 

Informirati nosečnico o porodu. 
Nosečnica ima možnost dobiti odgovore na 
vprašanja, dileme, ki jo pestijo. 

Nosilec projekta Saša Matko 

Kratek pregled dosedanjih 
razmer na obravnavanem 
področju 

Zaradi ukinitve ogleda porodne sobe in pogovora  
babice z nosečnico, je nastala potreba po 
drugačnem načinu informiranja nosečnice. 

Namen projekta in vpliv na 
poslovanje bolnišnice v 
prihodnje 

Babica ima za pogovor z nosečnico na  voljo več 
časa, ker poteka predavanje izven njenega rednega 
delovnega  časa. 
Nosečnica lažje vpraša babico, kot zdravnika. 
Skupina ni velika, zato so nosečnice  bolj sproščene.  
Na predavanje prihajajo tiste, ki jih tematika resno 
zanima. 
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Pričakovani rezultati Nosečnice se spoznajo z babico in našim načinom 
dela, zato je večja verjetnost, da se odločijo za porod 
pri nas. 

Ocena stroškov projekta Opravljene ure diplomirane babice. 

Organizacija dela na projektu Projekt je že v teku 

Terminski načrt Vsak zadnji torek v mesecu ob 13.uri v knjižnici BGP. 
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