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UVOD
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
IME: BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ
SEDEŽ: KIDRIČEVA C. 38A, 4000 KRANJ
MATIČNA ŠTEVILKA: 5053820
DAVČNA ŠTEVILKA: 41851455
ŠIFRA UPORABNIKA: 27740
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030277409
TELEFON, FAX: 04/2082800, 04/2082859
SPLETNA STRAN: www.bolnisnica-kranj.si
USTANOVITELJ: Republika Slovenija
DATUM USTANOVITVE: 1.9.1955, preoblikovana v javni zdravstveni zavod 11.3.1993
DEJAVNOSTI:
Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:
bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.100),
splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.210),
specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.220),
druge zdravstvene dejavnosti (Q 86.909).
V pristojnosti posameznih organizacijskih enot so tudi naslednje dejavnosti, če to določajo drugi
predpisi oziroma pooblastila:
- inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav (F 43.220),
- drugo inštaliranje pri gradnjah (F 43.290),
- druga oskrba z jedmi (I 56.290),
- obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (J 63.110),
- oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (K 68.200),
- računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje (M 69.200),
- splošno čiščenje stavb (N 81.210),
- drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme (N 81.220),
- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590).
Zavod opravlja tudi lekarniško dejavnost.
ORGANI ZAVODA:
- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

PREDSTAVITEV ZAVODA
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je specializirana bolnišnica za zdravstveno varstvo
žensk in novorojenčkov, za specialistično zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov in za
zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju.
Bolnišnično zdravstveno varstvo obsega ginekološko in porodniško dejavnost.
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Ginekološko dejavnost izvajamo na ginekološkem oddelku, dveh operacijskih sobah ter v enoti za
intenzivno nego. Pred načrtovanim operativnim posegom je pri vsaki ženski opravljen
predoperativni posvet in priprava na poseg.
Porodniška zdravstvena dejavnost se izvaja na posteljah za patološko nosečnost, v porodni sobi, na
porodniškem oddelku in otroškem oddelku. Na otroškem oddelku skrbimo za zdrave novorojenčke
kot tudi za novorojenčke s težavami. Manj kot 2,5 % novorojenčkov premeščamo v terciarno
ustanovo na terapijo oziroma na diagnostično obdelavo.
Specialistično zdravstveno varstvo žensk obsega urgentno ambulanto, Center za bolezni dojk,
ambulanto za urodinamske preiskave, ultrazvočno, kolposkopsko, histeroskopsko in triažno
ambulanto v porodnem bloku. Kontrole novorojenčkov po odpustu iz bolnišnice se vršijo v
neonatalni ambulanti, kjer se opravljajo tudi ultrazvočne preiskave trebuha, glave in kolkov
novorojenčkov in dojenčkov.
Dispanzersko dejavnost na področju zdravstvenega varstva žensk opravljamo v dveh ginekoloških
ambulantah in ultrazvočni ambulanti. Priznane imamo 4 nosilce te dejavnosti.
V okviru naše bolnišnice delujejo še lekarna, laboratorij (citološke preiskave), kuhinja,
vzdrževalna služba, administracija, uprava in služba nabave in javnih naročil.
V dispanzerju za ženske je bilo za naše ginekologe na dan 30.11.2016 opredeljenih 18.030 žensk.
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PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA
Slika 1: Organizacijska shema zavoda
STROKOVNA IN POSLOVNA ORGANIZACIJSKA SHEMA
SVET ZAVODA
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delo za bolnišnične oddelke in laboratorij, glede na podrejenost pa spada pod nemedicinski del

VODSTVO ZAVODA
Direktorica zavoda: mag. Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med., specialistka pediatrije
Pomočnica direktorice in vodja skupnih služb: mag. Mihela Šifrer
Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege: Lea Ahčin, DMS
Vodja FRS: Tanja Bizovičar, univ. dipl. ekon.
Vodja službe za ginekologijo: Jernej Bernik, dr. med., specialist ginekologije in porodništva
Vodja porodništva: mag. Irena Virant, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva
Vodja službe za anesteziologijo in reanimatologijo: Aleš Rozman, dr. med., specialist
anesteziologije in reanimatologije
Vodja službe za neonatologijo: prim. Inka Lazar, dr. med., specialistka pediatrije
Člani sveta zavoda:
- od 12.11.2013 dalje: Matjaž Tavčar – predsednik, Mira Hladnik, Helena Sitar, Nataša Turšič
– predstavniki Vlade, Nada Mihajlović – predstavnica občine, Srečko Erznožnik –
predstavnik ZZZS, Aleš Rozman – predstavnik BGP,
- dne 23.9.2015 je bil s strani MO Kranj imenovan nov član kot predstavnik MO, in sicer
Primož Terplan,
- dne 13.11.2015 so bili s strani Vlade imenovani novi člani sveta kot predstavniki
ustanovitelja, in sicer: Irena Kirar Fazarinc, Nada Mihajlović, Alenka Bradač – predsednica
in Marjeta Garantini,
- dne 8.9.2016 je bil s strani Vlade namesto Irene Kirar Fazarinc imenovan za člana Marjan
Česen,
- od začetka mandata 12.11.2013 sta člana sveta še Srečko Erznožnik kot predstavnik ZZZS
ter Aleš Rozman kot predstavnik BGP.
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POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI V LETU 2016
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Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj ima dolgoletno bogato tradicijo. Dokaz
odličnega več desetletnega dela osebja BGP Kranj je zaupanje bodočih staršev in ponosni
smo, da smo začeli in zaključili leto 2016 s prvim in zadnjim porodom v Sloveniji.
V letu 2016 smo nadaljevali z donatorsko akcijo, pričeto v letu 2014, za obnovo porodnega
bloka in porodniškega oddelka ter izdelali načrte za obnovo prostorov. BGP Kranj ima Sklep
MZ št. 4110-24/2016-6 o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta Obnova
porodnega bloka BGP Kranj z dne 19.10.2016. Vrednost investicije znaša 629.764,00 EUR z
DDV, financiranje projekta zagotavljata MZ v višini 599.996,00 EUR ter BGP Kranj v višini
29.768,00 EUR. Projekt bo izveden v sredini leta 2017.
Z 2.1.2016 smo uspešno prešli na davčne blagajne.
V začetku leta 2016 smo zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2015 pripravili
Sanacijski načrt, ki je predstavljal vodilo za izvajanje nujnih ukrepov za uravnoteženje
poslovanja.
BGP Kranj je izpolnila vse strokovne zahteve in dne 22.2.2016 pridobila status Presejalnega
centra v okviru državnega programa DORA.
V marcu 2016 smo na seji sveta zavoda predstavili projekt Ginekologija in porodništvo na
Gorenjskem in ga nato skupaj s Strategijo razvoja naše bolnišnice posredovali na Ministrstvo
za zdravje na Direktorat za zdravstveno varstvo in Direktorat za zdravstveno ekonomiko, v
decembru 2016 pa smo omenjeni projekt poslali na RSK za ginekologijo in porodništvo kot
strokovni posvetovalni organ Ministrstva za zdravje.
V mesecu marcu in aprilu 2016 je potekal ozaveščevalno-humanitarni projekt Jaz, ti, mi za
Slovenijo – stara plastenka za nov inkubator. Namenjen je bil ozaveščanju mladih o
recikliranju odpadnih plastenk in krožnem gospodarstvu ter zbiranju odpadnih plastenk PET
za sofinanciranje nakupa inkubatorja v BGP Kranj. Zbranih je bilo 4.175 EUR.
19.5.2016 je bil sprejet Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016.
30.5.2016 je bila izvedena redna presoja v okviru ISO standarda. Certifikat za sistem vodenja
kakovosti ISO 9001:2008, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Ljubljana, smo prejeli v letu 2012.
V maju 2016 je Ministrstvo za zdravje pristopilo k pripravam za energetsko sanacijo
bolnišnic. V tem mesecu smo pravočasno izpolnili zahtevani vprašalnik. Opravljen je bil tudi
pregled v bolnišnici s svetovanjem po pripravi ustrezne dokumentacije. Ministrstvo za zdravje
nas je obvestilo, da bo energetska sanacija bolnišnic izvedena v letu 2018.
Junija 2016 je Peter Kurnik iz Preddvora opremil porodniški oddelek naše bolnišnice s
štorkljami poštarkami, ki naznanjajo prihod novega družinskega člana. Mamice lahko štorklje
dobijo po ugodni ceni, poleg tega pa podjetnik Peter Kurnik četrtino denarja od vsake prodane
štorklje nameni za obnovo porodnega bloka. V letu 2016 smo na ta račun prejeli 30 EUR.
V mesecu juniju 2016 smo od Qlandie prejeli 500 EUR za sofinanciranje nakupa inkubatorja.
9.8.2016 smo uspešno prestali prvo mednarodno akreditacijsko presojo po AACI standardu za
področje porodništva in tako postali prva bolnišnica na svetu, ki je mednarodno akreditirana s
standardom odličnosti na področju porodništva. Svečana podelitev certifikata je potekala
15.9.2016.
V avgustu 2016 smo podpisali Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za
pogodbeno leto 2016.
V avgustu 2016 smo Ministrstvo za zdravje ponovno opozorili na problematiko stare
poslovne stavbe in osebje MZ je prevzelo v svoje roke vse potrebne postopke za izvedbo
rušitev le-te.
V oktobru 2016 je direktorica zaradi uvajanja projekta Ministrstva za zdravje »e-naročanje v
BGP Kranj« imenovala delovno skupino za e-naročanje v BGP Kranj.
15.11.2016 je potekala redna presoja po AACI standardu.
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7.12.2016 se je župan MO Kranj Boštjan Triler udeležil sestanka z vodstvom BGP Kranj in
pri tem s strani MO Kranj izrekel podporo in pohvalo za odlično delo BGP Kranj.
17.12.2016 je Perpetum Jazzile ob 20. letnici dvorane Zlato polje v Kranju organiziral
dobrodelni koncert. Del sredstev od prodanih vstopnic v višini 602 EUR so namenili naši
ustanovi.
22.12.2016 je bil sprejet Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016, s
katerim smo pridobili dodatnega, četrtega, nosilca v dispanzerju za ženske.
Tudi v letu 2016 smo nenehno opozarjali Ministrstvo za zdravje, ZZZS in Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije na problematiko neplačevanja storitev oskrbe zdravih
novorojenčkov, predpisano v Pravilniku, objavljenem v Ur.l. RS št. 31/2005 že v letu 2005.
Zaradi neuspešnega več kot desetletje dolgega prizadevanja za odpravo anomalije neplačila
(edini pregled otroka, ki ni plačan), smo v letu 2016 ponovno tudi preko RSK za pediatrijo in
neonatalne sekcije od Ministrstva za zdravje in ZZZS zahtevali plačilo storitve oskrbe
zdravega novorojenčka.
Iz podatkov simulacije na novo verzijo 6.0 SPP, ki jo je opravilo Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije skupaj z ZZZS, je razvidno, da je program akutne bolnišnične obravnave v
BGP Kranj podcenjen za 11,7 %.
V letu 2016 smo pristopili k izdelavi varnostnega načrta naše bolnišnice.
Večkrat letno nas obiščejo Muce copatarice Gorenjskega glasa, ki našim novorojenčkom
prinesejo copatke.
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06,
8/07, 102/10:
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in
razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta
posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne
kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za
izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili
doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje
zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso
izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o
investicijskih vlaganjih.
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO
DELOVNO PODROČJE ZAVODA
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- 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 – ZMEPIZ1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS,
št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,
104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št.
97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št.
7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in
tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15.12.2010).
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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, aneksa 8.9.2008 in 28.3.2009,
- 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,
- 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.
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
Bolnišnica ima iz svojih strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje
(Strategija razvoja Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj 2015 – 2019, ki je bila
obravnavana in sprejeta na 13. redni seji sveta zavoda dne 10.11.2015 in posredovana
ustanovitelju):
- na strokovnem področju
Postali bomo regijska bolnišnica za ginekologijo in porodništvo. Naše visoko strokovno
usposobljeno osebje bo zagotavljalo vrhunske storitve za naše pacientke. Pri obravnavi
pacientk se bomo posluževali individualnega pristopa ter prisluhnili potrebam in željam
pacientk.
Skrbeli bomo za nenehen razvoj stroke, uvajali bomo nove diagnostične in terapevtske
metode, skrbeli bomo za razvoj kadrov in ustvarili takšno klimo, v kateri se bodo naši pacienti
in zaposleni odlično počutili.
Prostorske in kadrovske zmožnosti omogočajo izvajanje celotnega programa ginekologije in
porodništva Gorenjske v naši ustanovi (izdelan projekt smo v decembru 2016 poslali na
Ministrstvo za zdravje) oziroma širitev delovanja na sorodno stroko npr. urologijo, ki je na
Gorenjskem ni in je deficitarna v celotni Sloveniji.
Širili bomo možnosti lajšanja porodne bolečine kot tudi, na željo porodnic, tako imenovane
naravne porode, rojevanje v najrazličnejših položajih, vedno pa varno in skladno s
slovenskimi in mednarodnimi smernicami ter standardi.
Glede na strokovnost citološkega laboratorija za brise materničnega vratu bomo vse naše
napore usmerili v to, da ostanemo na seznamu laboratorijev za citološko diagnostiko brisov
materničnega vratu. Po zaključku specializacije patologa bomo opravili verifikacijo
laboratorija tudi za histopatološki laboratorij in tako postali regijski laboratorij za ginekološko
citopatohistologijo.
Z odobritvijo sredstev s strani ZZZS bomo organizirali delo v protibolečinski ambulanti, saj
Kranj kot tretje največje mesto v Sloveniji nima le-te.
- na pedagoškem področju
Glavni dolgoročni cilj na pedagoškem področju je okrepitev statusa učne bolnišnice. Kot učna
bolnišnica izobražujemo dijake Srednje zdravstvene šole v Ljubljani in na Jesenicah, študente
Zdravstvene fakultete v Ljubljani smer zdravstvena nega in babištvo in Fakultete za zdravstvo
na Jesenicah. Prav tako smo učna bolnišnica za študente medicine in specializante
ginekologije in porodništva, anesteziologije, družinske medicine, urgentne medicine in
pediatrije. V prihodnosti si bomo prizadevali za razširitev sodelovanja s srednjimi in visokimi
šolami za zdravstvo. Menimo, da je to primeren način za prenos znanja in hkrati ustvarjanje
baze za morebitne bodoče zaposlitve.
- na raziskovalnem področju
Vključili se bomo v vse raziskovalne projekte, ki bodo potekali na nivoju države in EU.
Aktivno bomo pristopili tudi k izvajanju lastnih, seveda s strani ustreznih inštitucij dovoljenih
raziskav.
- krepitev povezav in sodelovanja
Nadaljevali bomo z dobrim sodelovanjem s Kliničnima centroma Ljubljana in Maribor,
Ginekološko kliniko v Ljubljani, Porodnišnico v Ljubljani, Onkološkim inštitutom ter drugimi
bolnišnicami v regiji kot tudi ostalimi poslovnimi partnerji. Trudili se bomo za tesno
povezavo s primarnim nivojem. Vključeni smo tudi v strateški načrt razvoja Mestne občine
Kranj v letih 2008 – 2023.
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- na področju financiranja
Glavni cilj na področju financiranja je dolgoročno stabilno poslovanje z izpolnjevanjem
obveznosti do ZZZS. Ob izpolnjevanju pogodbeno določenega programa, korektnem
vrednotenju le-tega ter obvladovanjem stroškov menimo, da bo možno dolgoročno stabilno
poslovanje ob zagotavljanju ustrezne likvidnosti in plačilne sposobnosti.
- na področju prostorske ureditve in opreme (izgradnje)
Stavba, v kateri deluje bolnišnica, je dotrajana, potrebna je celovita obnova bolnišnice.
Posodobili bomo obstoječe načrte celotne obnove. Naš cilj je, da bi do leta 2020 celovito
obnovili celotno bolnišnico. Prvi konkretnejši korak v to smer bo lahko narejen že v letu
2017, ko bomo s pomočjo donacij in sredstev Ministrstva za zdravje obnovili prostore
porodnega bloka. V letu 2018 se bomo v okviru Ministrstva za zdravje prijavili na razpis za
pridobitev sredstev EU za energetsko sanacijo bolnišnice. Iskali bomo sredstva v okviru
drugih EU projektov.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV
V letu 2016 smo bili osredotočeni na doseganje sledečih ciljev:
· zagotavljati zakonito poslovanje,
· zagotavljati tekoče stabilno poslovanje z izpolnjevanjem obveznosti do ZZZS ter
uresničevanjem letnega finančnega in poslovnega načrta,
· obvladovanje stroškov,
· razvoj kakovosti,
· učna bolnišnica,
· preprečevanje bolnišničnih okužb,
· razvoj protibolečinske ambulante,
· razvoj področja ginekologije na področju patologije medeničnega dna,
· razvoj endoskopske ginekološke kirurgije in izvedba projekta Sodobna operacijska
soba,
· razvoj inovacijske bolnišnice,
· nadaljevanje prenosa kompetenc na srednji nivo managementa.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV
V letu 2016 smo delno realizirali zastavljene cilje. Podrobnejši pregled načrtovanih ciljev ter
doseganje le-teh je podano v sledeči tabeli.

11

Letno poročilo 2016

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev
Cilj

Kazalec doseganja cilja

Ciljna vrednost
kazalnika

Zagotavljati zakonito
poslovanje
Zagotavljati tekoče
stabilno poslovanje

Odsotnost sankcij zunanjih inštitucij zaradi kršenja
zakonodaje.
V finančnem smislu pomeni zagotavljati ustrezno
plačilno sposobnost ter tekoče poravnavati
obveznosti ob njihovi zapadlosti.
Število evidentiranih in obračunanih storitev iz
Pogodbe z ZZZS 2016

0

5 novih

9
Razlaga v točki 2.3.1
(Računovodsko por.)
88 %
Razlaga v točki 4.2.2
(Poslovno por.)
0,92
Razlaga v točki 2.3.
(Računovodsko por.)
3
100 %
50 %
Razlaga v Tabeli 10
10 novih

0

1 (uroinfekt)

Število nosilcev programa protibolečinske ambulante.

1

Razvoj področja
ginekologije na področju
patologije medeničnega
dna

·Povečano število TVT operacij glede na leto 2015

10

·Povečano število magnetoterapij glede na leto 2015

50 % več
prihodkov

0
Ponovno smo poslali
predlog za širitev za
Splošni dogovor 2017
- dopis na Združenje
Manj TVT-jev (3) kot
v letu 2015.
Manjše število
magnetoterapij kot v
letu 2015.
Razlaga v Tabeli 10

Širitev endoskopske
ginekološke kirurgije

·Povečano število laparoskopskih operacij glede na
leto 2015
·Pričetek laparoskopskih operacij raka endometrija
maternice
Število udeležencev na predpisanem izobraževanju

30 posegov

Razlaga v Tabeli 10

8 posegov

Razlaga v Tabeli 10

15

15

Število zaposlenih, ki so oddali anketo o zadovoljstvu
zaposlenih.

Vsaj 60 %

Izpolnjenih je bilo
34 % anket.
Razlaga v Tabeli 10

Preverjanje zadovoljstva
pacientk na bolnišničnih
oddelkih

% zadovoljstva pacientk na oddelkih.

Razlaga pod Tabelo 1

Preverjanje zadovoljstva
pacientk v dispanzerju za
ženske in CBD

% zadovoljnih pacientk v dispanzerju za ženske in
CBD.

Trženje storitev, ki niso v
okviru obveznega
zdravstvenega zavarovanja
Ohranitev certifikata
Družini prijazno podjetje

Višina prihodkov iz navedenega naslova glede na
predhodno leto.

Cilji za leto
2016 so
opredeljeni v
Analizi anket
Cilji za leto
2016 so
opredeljeni v
Analizi anket
10 %

Izpolnjevanje obveznosti
do ZZZS

Koeficient
plačilne
sposobnosti 1
100 %

Obrazložitev
realizacije/
nerealizacije
0

Poslovati s presežkom
prihodkov nad odhodki.

Kazalnik gospodarnosti

Več kot ali
enako 1

Razvoj kakovosti

·Št. novih kliničnih poti
·Spremljanje predpisanih kazalnikov kakovosti
Uveden sistem spremljanja stroškov po pacientu na
področju laparoskopskih operacij.
Povečevanje števila dijakov in študentov na strokovni
praksi glede na preteklo leto.
Število evidentiranih bolnišničnih okužb.

3
100 %
100 %

Obvladovanje stroškov
Učna bolnišnica
Preprečevanje bolnišničnih
okužb
Uvedba protibolečinske
ambulante

Prenos kompetenc na
srednji nivo managementa
Preverjanje zadovoljstva
zaposlenih

Izpolnitev zadanih ukrepov

100 %
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V letu 2016 smo imeli več nadzorov.
-Dne 10.3.2016 smo imeli inšpekcijski pregled Zdravstvenega inšpektorata RS z namenom
preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področje nalezljivih bolezni, minimalno
sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah,
ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju
zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti, zdravniške službe ter
spoštovanje 57. in 58. člena Zakona o pacientovih pravicah.
Ugotovljenih kršitev zakona o pacientovih pravicah ZPacP ni bilo, zato se postopek po
Zakonu o prekrških ZP - 1 ni uvedel.
-Dne 14.3.2016 smo prejeli Sklep, da se postopek, uveden po uradni dolžnosti, v inšpekcijski
zadevi ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti v BGP Kranj,
ki je bil izveden 5.11.2015 in ga je po uradni dolžnosti vodila inšpektorica iz Ministrstva za
okolje in prostor, ustavi.
-5.5.2016 je bila s strani Zavoda RS za transfuzijsko medicino izvedena redna 5. zunanja
presoja Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj – Depo komponent krvi.
Ugotovljenih neskladnosti ni bilo; podanih pa je bilo nekaj priporočil.
-20.5.2016 je bil opravljen redni nadzor s strani ZZZS. Finančno-medicinski nadzor je izvedel
Jože Utroša, dr. med., spec. nad akutno bolnišnično obravnavo – SPP (novorojenčki) za
obdobje od 1.1.2016 do 31.3.2016. Napak pri formiranju in obračunu SPP ni bilo.
-7.6.2016 je bil opravljen finančni nadzor s strani ZZZS, ki ga je izvedla Klara Žagar nad
akutno bolnišnično obravnavo – SPP za obdobje od 1.1.2015 do 31.1.2016. Na zapisnik smo
podali pripombe, ki so bile delno upoštevane. Ugotovljenih je bilo za 177,46 EUR
nepravilnosti, izrečena pogodbena kazen je znašala 500,00 EUR.
-9.6.2016 je bil s strani Ministrstva za finance, FURS, Finančni urad Kranj, Oddelek za
trošarine in okoljske dajatve, začet davčni nadzor s področja trošarin v smislu preverjanja
izpolnjevanja pogojev na podlagi dovoljenja za oproščenega uporabnika za obdobje od
1.1.2014 do 31.12.2015. V postopku davčnega nadzora niso bile ugotovljene nepravilnosti,
zato se postopek nadzora ustavi.
-14.6.2016 je bil opravljen redni nadzor s strani ZZZS. Finančno-medicinski nadzor je izvedla
Aleksandra Bola Natek, dr. med., spec. nad dispanzerjem za ženske za obdobje od 1.10.2015
do 31.12.2015. Ugotovljenih je bilo za 214,03 EUR nepravilnosti, izrečena pogodbena kazen
je znašala 428,07 EUR.
-Istega dne, to je 14.6.2016 je bil opravljen tudi redni nadzor s strani ZZZS nad ginekologijo.
Finančno-medicinski nadzor je izvedla Vesna Domitrica Miloradović, dr. med., spec. za
obdobje od 1.2.2016 do 30.4.2016. Ugotovljenih je bilo za 197,58 EUR nepravilnosti,
izrečena pogodbena kazen je znašala 395,16 EUR.
-11.7.2016 je bil s strani NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Kranj opravljen sanitarno
higienski pregled kuhinje. Vsi odvzeti brisi snažnosti so bili skladni, prav tako tudi vzorci
živila. Prejeli smo mnenje, da je kuhinja s spremljajočimi prostori primerno higiensko
vzdrževana.
-Dne 25.8.2016 smo prejeli zapisnik o naknadni kontroli dokumentov, in sicer je ZZZS
opravil nadzor obračuna bolnišničnih obravnav, ki se obračunajo v dnevih, za obdobje
1.1.2013 do 30.6.2016. Ugotovljeno je bilo, da sta bila za eno zavarovano osebo obračunana
dva nemedicinska oskrbna dneva, kar smo popravili.
-Dne 7.10.2016 smo prejeli predlog revizijskega poročila Sklepanje pogodb civilnega prava
za opravljanje zdravstvenih storitev v BGP Kranj, z ugotovitvami revizije, ki je potekala od
3.12.2014 dalje in se je nanašala na sklepanje pogodb civilnega prava za opravljanje
zdravstvenih storitev v letih 2012 in 2013. Računsko sodišče nam je podalo mnenje s
pridržkom s predlogom zahteve za odzivno poročilo po prejemu dokončnega revizijskega
poročila. Dokončno revizijsko poročilo smo prejeli 31.1.2017. Odzivno poročilo bomo podali
v roku 90 dni.
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-22.11.2016 je bil opravljen redni nadzor nad izvajanjem mamografije s strani ZZZS.
Finančno-medicinski nadzor je izvedla Andreja Pražnikar, dr. med., spec. za obdobje od
1.3.2016 do 31.5.2016. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.
-29.12.2016 je bil s strani NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Kranj opravljen pregled
kuhinje in HACCP dokumentacije ter strokovno svetovanje na tem področju. Vsi odvzeti brisi
snažnosti so bili skladni s pravilnikom, prav tako je tudi odvzet vzorec živila ustrezal
mikrobiološkim kriterijem. Prejeli smo mnenje, da je kuhinja s spremljajočimi prostori v
primernem higienskem stanju in da zaposleni pri delu upoštevajo zahteve lastnih procesov
opredeljenih v dokumentaciji.
V letu 2016 ni bila izvedena Nacionalna anketa o zadovoljstvu pacientk na ginekološkem
oddelku, smo jo pa izvedli sami. Poleg omenjene ankete smo izvedli tudi anketo o
zadovoljstvu pacientk na porodniškem oddelku in v porodnem bloku ter v dispanzerju za
ženske in centru za bolezni dojk po posameznih zdravnikih.
Anketa je pokazala, da je večina pacientk na ginekološkem oddelku zadovoljnih tako s
kakovostjo storitev kot tudi z odnosom osebja.
Kriterij za ocenjevanje
Vljudna in spoštljiva obravnava pacientk s strani zdravnikov
Razumljivi odgovori zdravnikov
Razumljivi odgovori pred posegi
Zagotavljanje zasebnosti pacientkam s strani zdravnikov
Vljudna in spoštljiva obravnava pacientk s strani medicinskih sester
Razumljivi odgovori s strani medicinskih sester
Zagotavljanje zasebnosti pacientkam s strani medicinskih sester
Čakanje na medicinsko sestro do 5 minut
Enake informacije s strani različnih zdravnikov in medicinskih sester
Občutek, da zdravniki in medicinske sestre njihove pritožbe jemljejo resno
Narejeno je bilo vse za zmanjšanje bolečin
Pojasnitev razlogov jemanja zdravil
Vedno čista soba, stranišče, kopalnica
Informacije glede zdravil za jemanje doma
Informacije o stranskih učinkih zdravil

Ocena
2016
85 %
78 %
86 %
59 %
85 %
84 %
63 %
94 %
97 %
72 %
84 %
88 %
77 %
100 %
81 %

Ocena
2015
92 %
86 %
85 %
76 %
91 %
96 %
82 %
94 %
95 %
67 %
98 %
90 %
88 %
97 %
83 %

Čeprav so nekatere ocene nekoliko nižje od ocen preteklega leta, so v povprečju še vedno
visoke. Rezultati ankete so odraz tudi večje zahtevnosti pacientk v času hospitalizacije.
Maksimalno se bomo trudili za izboljšanje rezultatov na vseh področjih, saj je naš vodilni
moto zadovoljstvo pacientk.
Večina pacientk porodnega in porodniškega oddelka je zadovoljnih tako s kakovostjo
storitev kot tudi z odnosom osebja. Velika večina anketirank je dobila zelo dober vtis ob
sprejemu v bolnišnico. Podatki kažejo, da je v letu 2016 več porodnic kot v letu 2015 rodilo
naravno, brez lajšanja porodne bolečine; večina porodnic, ki se odloča za lajšanje porodne
bolečine, pa se odloča za epiduralno analgezijo.
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Kriterij za ocenjevanje
Ocena babice
Ocena zdravnika
Ocena strežnic
Zadovoljstvo s potekom poroda
Ocena sobnega ginekologa
Ocena medicinske sestre za novorojenčke
Ocena oddelčne medicinske sestre
Ocena fizioterapevtke
Navodila in pomoč pri dojenju
Brezhibna čistoča prostorov
Zagotavljanje zasebnosti porodnicam

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Ocena
2016
96 %
87 %
88 %
74 %
73 %
81 %
81 %
77 %
96 %
44 %
95 %

Ocena
2015
95 %
76 %
83 %
75 %
69 %
80 %
76 %
73 %
92 %
34 %
99 %

Da je pacient zadovoljen, zagotovo vemo takrat, ko se ponovno vrne po storitve ali ko te
priporoči prijateljem, znancem. Ocenimo lahko, da so porodnice zadovoljne, saj bi prav vse
priporočile našo porodnišnico prijateljem, znancem, in sicer predvsem zaradi strokovnosti in
prijaznosti osebja.
Vse to nakazuje, da smo na pravi poti, kar zadeva strokovnost osebja, kakovost opravljenih
storitev kot tudi naš individualni pristop do pacientov in prijaznost osebja.
V dispanzerju za ženske so pacientke zadovoljne z izbranim ginekologom, saj večina (98 %)
ne razmišlja o zamenjavi svojega ginekologa.
Kriterij za ocenjevanje
Priporočilo izbranega ginekologa prijateljicam
Zadovoljstvo s postopkom naročanja
Brez težav pri naročanju
Datum pregleda v skladu s pričakovanji
Čas čakanja na pregled
Odlična ocena korektnosti medicinske sestre ob pregledu
Dobro mnenje o strokovnem delu nemedicinskega osebja
Vključenost pacientke s strani zdravnika v odločanje o zdravljenju
Zadovoljstvo z ginekološkim pregledom
Razumljivost podajanja informacij zdravnika o bolezni
Zadovoljstvo z obveščanjem o podaljšanem času čakanja
Urejenost čakalnice in sanitarij
Urejenost ambulante
Zagotavljanje zasebnosti

Ocena
2016
70 %
63 %
82 %
71 %
do 15 min
74 %
65 %
82 %
82 %
78 %
46 %
42 %
42 %
52 %

Ocena
2015
66 %
55 %
79 %
67 %
do 30 min
75 %
63 %
81 %
81 %
77 %
45 %
40 %
44 %
56 %

Ocene zadovoljstva s posameznimi kazalniki so na splošno visoke oziroma višje kot v
preteklem letu, vendar se bomo še vedno trudili za optimalno izboljšanje na področjih, na
katere lahko vplivamo. Trudili se bomo upoštevati tudi mnenja in predloge, ki so jih pacientke
navedle v zaključku vprašalnikov.
V centru za bolezni dojk (CBD) lahko ocenimo, da so pacientke zadovoljne z zdravnikom,
saj nobena pacientka ne razmišlja o zamenjavi le-tega in večina bi ga priporočila prijateljem.
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Kriterij za ocenjevanje

Ocena Ocena
2016
2015
Zadovoljstvo s časom, ki ga zdravnik nameni pacientki 86 %
87 %
Zanimanje zdravnika za težave pacientk
74 %
80 %
Dajanje vseh potrebnih informacij pacientkam
84 %
94 %
o bolezni na razumljiv način
Vključenost v odločanje o zdravljenju
84 %
90 %
Zadovoljstvo s pregledom
93 %
94 %
Možnost izražanja pohval in pritožb
88 %
90 %
Dobro mnenje o delovanju digitalnega mamografa
88 %
92 %
Dobre informacije o delovanju CBD
75 %
72 %
Zadovoljstvo z medicinsko sestro, pri kateri se naroča
94 %
96 %
Korektnost inženirja radiologije pri slikanju dojk
94 %
94 %
Zadovoljstvo z ostalim osebjem
95 %
93 %
Odlično mnenje o strokovnosti ostalega osebja
97 %
95 %
Urejenost ambulant
64 %
57 %
Urejenost čakalnice in sanitarij
61 %
48 %
Zadovoljstvo z zagotavljanjem zasebnosti
76 %
72 %
Še naprej se bomo trudili v največji možni meri zadovoljiti in upoštevati želje ter koristne
predloge pacientk, da bi veseli dogodek rojstva ponovno želele doživeti v naši porodnišnici,
ginekološke pacientke pa, da bi se z zaupanjem prepustile naši oskrbi.
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS
Pogodbeno dogovorjen obseg dela za leto 2016 je bil pripravljen na osnovi pogodbe
preteklega leta, Splošnega dogovora za leto 2016 (SD 2016) in Aneksa št. 1 k Splošnemu
dogovoru za leto 2016.
V sledeči tabeli prikazujemo pogodbeno dogovorjen program dela z ZZZS.

c) Osnovna
dejavnost

b) Specialistična ambulantna
dejavnost

a) Specialistična
bolnišnična dejavnost

Tabela 2: Pogodbeno dogovorjen obseg dela

Akutna bolnišnična obravnava
Akutna v celoti
Porodi
Doječe matere
Doječe matere (št. NOD)

Pediatrija
Ginekologija in porodništvo
Bolezni dojk
Mamografija
UZ dojk

Dispanzer za ženske
Preventiva in kurativa skupaj
Preventiva

2015
št.
št. uteži
primerov
4.683
4.101
1.542
1.804
2015
2016
321
406

2016
št.
št. uteži
primerov
4.676
4.087
1.537
1.798

2015
št. točk
št. obiskov
12.000
1.723
44.872
3.975
26.056
5.865
št. točk
št. storitev
51.695
št. točk
št. preiskav
9.874
-

2016
št. točk
št. obiskov
12.013
1.717
48.975
4.089
26.056
5.747
št. točk
št. storitev
48.136
št. točk
št. preiskav
9.874
-

2015
št. kol. iz
obisk.
87.582
4.004

2016
št. kol. iz
obisk.
116.776
4.089

V okviru akutne bolnišnične obravnave smo imeli za pogodbeno leto 2016 s pogodbo z ZZZS
priznanih 4.676 SPP, v letu 2015 pa 4.683 SPP. Razliko predstavlja 7 primerov, ki pomeni
razliko med realiziranimi primeri in planiranimi v letu 2015 (5 porodov manj, 1 splav več in 3
primeri manj kirurškega zdravljenja rakave bolezni).
Število porodov, program doječih mater in program medikamentozni splav so bili v Pogodbi
2016 določeni na podlagi realizacije leta 2015.
S Pogodbo za leto 2016 smo zaradi uvedbe presejalnega programa DORA prenesli del
sredstev iz mamografije na pediatrijo, kjer so zaradi krajše ležalne dobe porodnic po porodu
(zgodnje odpuščanje) in na drugi strani tudi obravnave večjega števila bolnih novorojenčkov
v zgodnjem neonatalnem obdobju, potrebne pogostejše ambulantne kontrole novorojenčkov.
Program ginekološke specialistike je v Pogodbi 2016 višji kot je bil v Pogodbi 2015 zaradi
prestrukturiranja dela sredstev v letu 2015 znotraj specialističnih ambulant.
Program na področju bolezni dojk in UZ dojk je ostal na ravni pogodbe preteklega leta.
V dispanzerju za ženske smo s Pogodbo 2016 pridobili dodatno 0,8 nosilca (do 1.1.2016
priznani 3 nosilci), z Aneksom št. 1 k SD 2016 pa še 0,2 nosilca.
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4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 do ZZZS in ostalih
plačnikov
Obrazec 1 Realizacija delovnega programa 2016 (1., 2. in 3. del) je v prilogi.
Na področju akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju ABO) pogodbenih primerov
nismo dosegli. Realizacija števila uteži, ki so osnova za plačilo, je bila 88,6 %. Nedoseganje
števila uteži gre delno pripisati nižjemu številu porodov glede na leto 2015 (155 porodov
manj). Navkljub osebnemu pristopu, visokemu strokovnemu nivoju, ki ga nudimo, porodnice
pričakujejo višje standarde bivalnega okolja, kar se je pokazalo tudi iz analize anket v
porodnem bloku in na porodniškem oddelku. Vse to nakazuje na nujnost obnove porodnega
bloka. Drugi razlog nedoseganja zakupljenega programa pa je, kot smo že večkrat poudarili, v
nekorektnem vrednotenju programa ginekologije in neplačilu storitev oskrbe zdravih
novorojenčkov.
Realizacija bolnišnično oskrbnih dni doječih mater je bila 7,6 % nad planom in nad
lanskoletno realizacijo.
V specialističnih ambulantah smo realizirali nižje število točk od planiranega obsega na vseh
področjih delovanja, z izjemo programa UZ dojk, kjer smo planirani program presegli za 0,9
%. Program pediatrije je bil za 1,9 % pod planom, ginekološke specialistike za 10,2 %,
pregled dojk za 13,6 % in program mamografije za 28,9 % pod planom.
V primerjavi z lanskim letom smo v specialističnih ambulantah realizirali nižje število točk, in
sicer na področju pediatrije za 5,5 %, ginekološke specialistike 13,3 %, pregleda dojk 22,9 %,
mamografije 36,3 % in UZ dojk za 6,4 %.
Skladno z informacijo odgovornih oseb programa DORA smo za leto 2016 planirali 40 %
nižji program mamografije, saj se je naš center za bolezni dojk 22.2.2016 vključil v program
DORA, kjer je na letnem nivoju priznanih 7.000 slikanj. V maju 2016 smo s strani ZZZS
prejeli informacijo, da naj bi bil program mamografije znižan za 40 % šele v letu 2017.
Navkljub pozivu ginekologom primarne ravni in osebnim zdravnikom do konca leta 2016
nismo mogli realizirati celotnega programa mamografije in pregledov dojk. Poudariti je
potrebno, da je bilo z vključitvijo programa DORA avtomatsko znižano število žensk, ki so
gravitirale v naš center za bolezni dojk, za 40 %.
V letu 2016 je bil plan v državnem presejalnem programu DORA 5.833 slikanj, opravili pa
smo 5.233 slikanj. Ugotavljamo pa, da je predvsem na račun dobrih izkušenj žensk v preteklih
letih z delom v našem centru za bolezni dojk odzivnost žensk za udeležbo v presejalnem
programu nad republiškim povprečjem.
Program ginekološke specialistike ni bil realiziran zaradi odhoda zdravnika specialista
ginekologije, ki je opravljal urodinamske preiskave ter posledično pasivnega učenja drugega
ginekologa.
Pri programu medikamentozni splav smo bili za 10,1 % pod planom in pod lanskoletno
realizacijo. Pri programu diagnostične histeroskopije smo bili nad planom in nad lanskoletno
realizacijo, pri programu histeroskopske operacije pa pod planom ter nad lanskoletno
realizacijo.
Program v dispanzerju za ženske je bil 27,9 % pod planom in za 1,7 % nad lanskoletno
realizacijo.
V letu 2016 smo s Splošnim dogovorom 2016 in Aneksom št. 1 k SD 2016 dobili dodatnega
nosilca v dispanzerju za ženske v vrednosti 134.864 EUR na letnem nivoju. Pri pregledu
končnega obračuna za leto 2016 smo ugotovili, da nam je ZZZS za vse 4 nosilce skupaj
priznal le 80 % vrednosti celotnega zakupljenega programa. Skladno s 7. členom Priloge
ZDZAS II/a imamo pravico, da v dveh letih dosežemo za novega nosilca celotni zakupljeni
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program. V tem obdobju pa se obračuna 80 % vrednosti programa. Po posvetu z Združenjem
zdravstvenih zavodov Slovenije menimo, da nam bi morali priznati za 3 nosilce 100 %
vrednosti zakupljenega programa, za četrtega nosilca pa 80 %. V prvem polletju leta 2016
smo namreč imeli 107 % glavarino. Poudarili bi radi, da sta v letu 2016 v naši bolnišnici
pričeli kot izbrani ginekologinji delovati dve novi zdravnici, pacientke ene od njih so vključno
z denarjem ostale v drugi regiji in se postopoma sedaj opredeljujejo zanjo v naši ustanovi.
Poleg tega smo šele v avgustu 2016 podpisali Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih
storitev za pogodbeno leto 2016, s katero smo dobili dodatnega nosilca. Število opredeljenih
pacientk za naše ginekologe iz leta v leto narašča. Omenjeno razlago smo poslali na ZZZS.
Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2015 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2016 (vključno z
Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo
Zap. št.

1.
2.
3.
4.

DEJAVNOST

Akutna boln. obravnava
Doječe matere
Osnovna zdravstvena dejavnost
Spec. amb. dejavnost
Skupaj

POGODBA 2015

POGODBA 2016

EUR
4.688.676
10.924
563.667
426.675
5.689.943

EUR
4.642.428
13.812
654.295
616.337
5.926.872

%
82,40
0,19
9,91
7,50
100,00

%
78,33
0,23
11,04
10,40
100,00

PLAČANA
INDEKS
VREDNOST
POGODBA
2016
16/15
EUR
4.148.264
99,01
15.142
126,43
610.604
116,08
508.763
144,45
5.282.773
104,16

Razliko med Pogodbama za leti 2015 in 2016 predstavlja sprememba programa v Pogodbi
2016 glede na Pogodbo 2015 (predstavljeno v točki 4.2.1.).
Odstopanja plačane realizacije v letu 2016 se od Pogodbe 2016 nanašajo na nedoseganje
zakupljenega programa (predstavljeno v točki 4.2.2.).
Slika 2: Pregled deležev prihodkov po dejavnostih (po plačani realizaciji 2016)

SPEC. AMB.
DEJAVNOST
10%

DOJEČE MATERE
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12%

AKUTNA BOL.
OBRAVNAVA
78%

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

- ginekologija in
porodništvo
SKUPAJ

FN 2016 (Pog. 2016)
Št.
Št.
primerov
uteži
4.676
4.087
4.676

4.087

Realizirano 2016
Št.
Št.
primerov
uteži
4.056
3.619
4.056

3.619
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Indeks 2016/FN 2016
Št.
Št.
primerov
uteži
86,7
88,6
86,7

88,6

Struktura 2016
Primerov
Uteži
100,0

100,0

100,0

100,0
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V letu 2016 se je povprečna utež celotne akutne bolnišnične obravnave znižala v naši
bolnišnici iz 0,94 (v letu 2015) na 0,89.
Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016

FN 2016
Realizacija Indeks
16/FN 16
(Pogodba 2016)
2016

Naziv programa
Porod
Splav
Operacija ženske stresne inkontinence
SKUPAJ

1.537
268
80
1.885

1.384
219
69
1.672

90,0
81,7
86,3
88,7

Tako porode kot tudi splave ni mogoče natančno načrtovati ali razporejati v čakalne vrste.
Realizacijo splavov se spremlja le evidenčno in nima finančnih posledic. V letu 2016 je bilo
1.384 porodov, od tega sta bila dva poroda samoplačniška.
Slika 3: Pregled gibanja števila porodov po letih
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Število porodov

V Sloveniji se že od leta 2011 beleži trend upadanja števila rojstev, v naši bolnišnici pa smo
ga zaznali šele leta 2016, kar je odraz pravilnega individualnega pristopa in strokovnega ter
kakovostnega dela. Padec števila porodov v naši bolnišnici pa je tudi posledica zahtev
pacientk po boljšem fizičnem okolju, kar je razvidno iz anket o zadovoljstvu pacientk.
Tabela 6: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost

Naziv programa
Medikamentozni splav
Histeroskopska operacija
Diagnostična
histeroskopija
SKUPAJ

178
24
25

160
8
40

Indeks
Real. 16/
FN 16
89,9
33,3
160,0

227

208

91,6

FN 2016
(Pogodba 2016)

Realizacija 2016

Pri programu medikamentozni splav smo bili pod planom in pod lanskoletno realizacijo, pri
programu diagnostične histeroskopije nad planom in nad lanskoletno realizacijo in pri
programu histeroskopske operacije pod planom ter nad lanskoletno realizacijo.
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Medikamentozni splavi so plačani v celoti, med programoma ambulantne diagnostične in
operativne histeroskopije pa je možno prelivanje sredstev.
Tabela 7: Pregled števila realiziranih operacij (št. pac.)

2015
1.240
791
2.031

Velike operacije
Male operacije
SKUPAJ

2016
2016/2015
1.134
91,5
804
101,6
1.938
95,4

V letu 2016 smo realizirali manj velikih in več malih operacij kot v letu 2015, skupno število
operacij je tako bilo za 4,6 % nižje kot v letu 2015. Povprečna ležalna doba se je v letu 2016
skrajšala iz 2,6 (v letu 2015) na 2,4 dni.
Slika 4: Pregled realiziranih operacij v letih 2015 in 2016
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4.2.3. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje
Naša bolnišnica vstopa skladno z e-zdravjem v sistem e-recepta in e-napotnice. To se nam je
zdel primeren trenutek, da natančno proučimo trenutni sistem delovanja čakalnih seznamov in
jih ob ugotovljenih odklonih tudi ustrezno odpravimo. S strani direktorice je bila imenovana
delovna skupina za e-naročanje, ki se trudi za vzpostavitev sistema e-naročanja. Zaradi težav
pri uvajanju e-naročanja se je datum pričetka izvajanja po navodilu NIJZ v soglasju z
Ministrstvom za zdravje prestavil iz 15.1.2017 za nedoločen čas.
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4.3. POSLOVNI IZID
Leto 2016 smo zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki.
Tabela 8: Poslovni izid (v EUR)

LETO
2015

CELOTNI PRIHODKI
CELOTNI ODHODKI
POSLOVNI IZID
Davek od dohodka pravnih oseb
POSLOVNI IZID Z
UPOŠTEVANJEM DAVKA
OD DOHODKA
DELEŽ
PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA
V CELOTNEM PRIHODKU

FN 2016

5.547.491 6.132.521
6.011.163 6.132.174
-463.672
347
0
0
-463.672
347

8,36 %

0,01 %

LETO
2016

5.706.080
6.213.303
-507.223
0
-507.223

8,89 %

INDEKS INDEKS
Real.
Real.
2016/
2016/
Real.
FN 2016
2015
102,9
93,0
103,4
101,3
-

-

-

Presežek odhodkov nad prihodki je v letu 2016 znašal 507.223 EUR, kar je slabše od
načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki in slabše od preteklega leta, ko je bolnišnica
leto 2015 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 463.672 EUR.
Presežek odhodkov nad prihodki je v letu 2016 znašal 507.223 EUR in je večinoma
posledica:
- nedoseganja zakupljenega programa (745.000 EUR). Ob 100 % realizaciji
zakupljenega programa bi bili prihodki višji za 745.000 EUR, brez upoštevanja
dejanskih stroškov, ki bi ob realizaciji programa nastali in
- metodologije končnega letnega obračuna akutne bolnišnične obravnave za leto 2016 –
60.000 EUR manj sredstev za program, ki smo ga sicer opravili.
Že več let opozarjamo tako Ministrstvo za zdravje kot ZZZS, da je celotno področje
ginekologije v sistemu SPP-jev podvrednoteno za 11,7 %, kar je ZZZS v sodelovanju z
Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije prikazal. Z opravljenimi lastnimi izračuni smo
tudi sami prišli do enakih ugotovitev. Trend sodobne oskrbe ginekoloških pacientk gre v
zadnjih desetletjih v laparoskopsko kirurgijo, ki pa je na področju vrednotenja v Sloveniji
izrazito podvrednotena. Laparoskopske operacije so namreč do pacientk prijaznejše, manj
agresivnejše, po operaciji pacientke hitreje okrevajo in se hitreje vračajo na delovno mesto, po
drugi strani pa omenjene operacije prinašajo višje materialne stroške (material za enkratno
uporabo).
Prav tako so skladno s Pravilnikom, sprejetim na Ministrstvu za zdravje leta 2005, oskrbljeni
vsi novorojenčki, plačila storitev oskrbe pa ne dobimo. V letu 2016 je RSK za pediatrijo
ponovno sprejel sklep o nujnosti ureditve plačila storitve prvega pregleda otroka,
novorojenčka, saj ostaja ta pregled edini neplačan pregled otroka in stroškovno gledano ne
zdrži navedb ZZZS-ja, da je plačilo znotraj poroda.
V naši bolnišnici se zaradi širokega spektra lajšanja porodne bolečine in 24-urne dostopnosti
za to odloči več kot 50 % žensk. Večkrat smo že podali pobudo preko Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije, da bi lajšanje porodne bolečine s pomočjo epiduralne analgezije in
remifentanila vrednotili kot ločeno zaračunljiv material (LZM), saj nastanejo dodatni
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materialni stroški. Mnenje ZZZS-ja, da je lajšanje porodne bolečine že avtomatsko vključeno
v plačilo poroda, ne drži, saj strokovne smernice kot standardno storitev lajšanja bolečine med
porodom še vedno predvidevajo »nič«.
Obljuba pogajalskih partnerjev, da bo tako plačilo oskrbe zdravih novorojenčkov kot lajšanja
porodne bolečine v obliki LZM-ja upoštevano v Aneksu št. 1 k SD 2016 žal spet ni bila
uresničena.
Z ureditvijo korektnega plačila za opravljene storitve, ki jih opravljamo v naši bolnišnici in
obnovo porodnega bloka, pričakujemo pozitivno poslovanje v naslednjih letih.
Poslovanje bolnišnice je bilo v letu 2016 relativno stabilno kljub težki ekonomski situaciji.
Bolnišnica je že v preteklosti vložila ves napor v racionalno organiziranje služb in
obvladovanje stroškov in tako smo prišli do meje, ko dodatni ukrepi niso več možni brez
negativnih posledic za varno in kakovostno obravnavo pacientov.
Slika 5: Pregled prihodkov, stroškov in poslovnega izida
7.000.000
6.000.000

Vrednost v EUR
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Leto 2015

Leto 2016

Plan 2016

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI
NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
V letu 2016 nismo realizirali s strani ZZZS zakupljenega programa. Obravnavamo področje
ginekologije in porodništva, kjer je težko načrtovati čakalne vrste, saj so storitve za tovrstne
posege odraz realnih potreb žensk naše regije. Trend sodobnih žensk je čim manj invazivna
operativna tehnika in konzervativno zdravljenje ter posledično redkejše odločanje za
operativni poseg.
Z veseljem ugotavljamo, da je vedno več pacientk (tako ginekoloških kot tudi porodnic) iz
celotne Slovenije, kar je dokaz naše pravilne strokovne usmeritve.

6. ČAKALNE DOBE
V bolnišnici na nobenem področju ne presegamo najdaljše dopustne čakalne vrste. Zavedamo
pa se, da lahko taka situacija nastopi, zato imamo pripravljen načrt ukrepov, s katerimi bi čim
hitreje odpravili vzroke in pripomogli k skrajševanju čakalne dobe.
Čakalne dobe spremljamo redno vsak mesec in jih objavljamo na vseh mestih skladno z
navodili Ministrstva za zdravje in ZZZS.
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Ugotovili smo, da čakalne dobe ne presegamo, vendar pa smo našli nekaj administrativnih
nepravilnosti pri vodenju čakalnih seznamov, ki smo jih že ustrezno uredili s programsko hišo
SRC Infonet, tako da bodo izpisi čakajočih ustrezni in da bo tudi sledljivost posamezne
pacientke transparentna.
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 eventuelno lahko podaljšale zaradi daljše odsotnosti katerega izmed
zdravnikov, vendar bi v takem primeru delo organizirali tako, da ne bi prišlo do preseganja
najdaljših dopustnih čakalnih dob.
V primeru operativnih posegov, bi gospe vprašali, če jih lahko operira drug zdravnik in ne
zdravnik, za katerega so bile planirane (večino izbrani ginekolog). V kolikor bi se gospe s
pisno privolitvijo strinjale, bi bila operirana, v nasprotnem primeru, bi zabeležili, da se gospe
ne strinjajo, in gospe bi potrdile s svojim podpisom, kar lahko privede do preseganja
najdaljših dopustnih čakalnih dob.
V dispanzerju za ženske, bi gospe vprašali, če se strinjajo z ambulantno obravnavo, ki bi jo
izvedel drug zdravnik in ne njihov izbrani ginekolog. V kolikor bi se gospe s pisno
privolitvijo strinjale, bi bile gospe ambulantno obravnavane pri drugem zdravniku, prav tako
bi lahko organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem primeru bi zabeležili, da se gospe ne
strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku, kar lahko privede do preseganja najdaljših
dopustnih čakalnih dob.
V Centru za bolezni dojk bi gospe vprašali, če se strinjajo z ambulantno obravnavo, ki bi jo
izvedel drug zdravnik in ne zdravnik, za katerega so bile planirane. V kolikor bi se gospe s
pisno privolitvijo strinjale, bi bile gospe ambulantno obravnavane pri drugem zdravniku, prav
tako bi lahko organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem primeru bi zabeležili, da se gospe
ne strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku, kar lahko privede do preseganja najdaljših
dopustnih čakalnih dob.
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V ambulanti za UZ kolkov dojenčkov bi mamice vprašali, če se strinjajo z ambulantno
obravnavo, ki bi jo izvedel drug zdravnik in ne zdravnik, za katerega so bili njihovi dojenčki
planirani (zdravnik, ki je obravnaval novorojenčka po rojstvu). V kolikor bi se mamice s
pisno privolitvijo strinjale, bi bili dojenčki ambulantno obravnavani pri drugem zdravniku,
prav tako bi lahko organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem primeru bi zabeležili, da se
mamice ne strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku, kar lahko privede do preseganja
najdaljših dopustnih čakalnih dob.

UPRAVLJANJE ČAKALNIH SEZNAMOV
OPERACIJE
Za operacije imamo čakalno vrsto, ki jo upravljamo tako, da ob prejemu napotnice le-to
vnesemo v čakalni seznam in gospa je v roku 14 dni klicana na posvet k anesteziologu. Po
končanem pregledu pri anesteziologu se gospa zglasi pri koordinatorki operative, ki njeno
dokumentacijo vloži v mapo za operativni program ter ji pove okvirni datum operativnega
posega. V kolikor gospa ni primerna za operativni poseg glede na menstrualni ciklus, se s
koordinatorko dogovorita, kateri dan naslednjega ciklusa naj gospa pokliče, da se jo razvrsti
na operativni program.
Operativni program se piše redno vsak teden in takrat so gospe glede na stopnjo nujnosti
uvrščene na program. Ko je program napisan, koordinatorka pokliče gospe in jih seznani, kdaj
bodo operirane in kdaj morajo priti na sprejem v bolnišnico. Ko je gospa 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 mamice poslati napotnico. Za UZ kolkov novorojenčkov imamo čakalno knjigo, saj
mora biti opravljen skladno s strokovnimi smernicami in se točno lahko določi datum.
DISPANZER ZA ŽENSKE
V dispanzerju za ženske imamo čakalno knjigo, saj imajo zdravniki točno določen urnik, kdaj
delajo v ambulanti. Gospe se razporedi glede na stopnjo nujnosti. V dispanzerju se ne
potrebuje napotnice, ker je primarni nivo zdravstvenega varstva. Čakalna knjiga je urejena
tako, da se točno vidi, ali gospa prihaja na ginekološki pregled, ali nosečnica v
posvetovalnico, kar je pomembno glede na strokovne smernice obravnave nosečnic. Gospe se
lahko naročijo preko spletne strani, telefona, osebno.
CBD
V CBD smo v oktobru 2015 prešli iz čakalne vrste na čakalno knjigo, saj gospe takoj dobijo
datum pregleda. Da gospe dobijo datum, lahko pošljejo napotnico, pokličejo, 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
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tako za kader kot prostore in tehnologijo po EU smernicah in tako je naš CBD 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 CBD, so prejele dopis, da velja datum pregleda
DORA in so bile prednostno klicane, kar ni vplivalo na čakalno dobo. Gospe ne potrebujejo
napotnice. O novem načinu obravnave žensk so bili obveščeni tudi vsi ginekologi na primarni
ravni.

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Na splošno lahko poslovanje v letu 2016 ocenimo kot zadovoljivo. Bolnišnica je sicer
poslovno leto zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki, navkljub rednemu mesečnemu
spremljanju realizacije zakupljenega programa in skrbnemu planiranju. Tako Ministrstvo za
zdravje, ZZZS in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije že več let intenzivno opozarjamo
o nujnosti prevrednotenja sistema SPP ter plačila storitev za zdrave novorojenčke in plačila
stroškov lajšanja porodne bolečine. Javne bolnišnice zagotavljajo dostopnost in omogočajo
realizacijo potreb populacije določenega geografskega območja. Pričakovanja uporabnic in
zahteve medicinske stroke narekujejo uporabo sodobnejših, manj invazivnih laparoskopskih
ginekoloških operacij, ki omogočajo hitrejše okrevanje po posegu in skrajšanje bolniške
odsotnosti, navkljub višjim materialnim stroškom in slabo vrednotenemu SPP sistemu za
omenjeno področje.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
V nadaljevanju so prikazani kazalniki poslovne in strokovne učinkovitosti.
8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI
Obrazec 7 Kazalniki učinkovitosti 2016 je v prilogi.
8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Tabela 9: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK
1. Kazalnik gospodarnosti
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.
4. Stopnja odpisanosti opreme
5. Dnevi vezave zalog materiala
6. Koeficient plačilne sposobnosti
7. Koeficient zapadlih obveznosti
8. Kazalnik zadolženosti
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z
gibljivimi sredstvi
10. Prihodkovnost sredstev
26

LETO
2015
0,92
3,96
100,00
0,86
27,87
4,00
2,30
0,99

LETO
2016
0,92
4,58
87,74
0,91
39,48
9,00
4,43
1,36

0,21
0,83

0,18
0,85

INDEKS
16/15

100,0
115,7
87,7
105,8
141,7
225,0
192,6
137,4
85,7
102,4
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Kazalnik gospodarnosti je v letu 2016 manjši od 1, saj je bolnišnica poslovno leto 2016
zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki. Delež amortizacijskih sredstev se je v letu
2016 v primerjavi s preteklim letom povečal. V letu 2016 smo za investicije porabili 87,74 %
amortizacijskih sredstev, priznanih v cenah storitev, v letu 2015 pa smo porabili vsa
amortizacijska sredstva. Stopnja odpisanosti opreme se je v letu 2016 v primerjavi z letom
2015 povečala. Dnevi vezave zalog materiala so se glede na preteklo leto podaljšali. Še naprej
si bomo prizadevali za skrajševanje dni vezave zalog materiala. Koeficient plačilne
sposobnosti znaša 9, kar pomeni, da smo obveznosti v povprečju plačevali dobaviteljem z
zamudo; v letu 2016 je bilo za plačilo povprečno 270 dni. Koeficient zapadlih obveznosti
znaša 4,43 in pokaže zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12.2016. Kazalnik zadolženosti
izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev in se je v primerjavi z letom
2015 povečal. Vrednost kazalnika »pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi«
se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšala.
Prihodkovnost sredstev nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto
prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Vrednost kazalnika se je malenkost
povečala glede na leto 2015.

9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN
VARNOSTI
Naše vodilo za nenehno nadgrajevanje varnosti in kakovosti je Nacionalna strategija
kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje. Zavedamo se, da brez
nenehnega nadgrajevanja kakovosti in nenehnega nadzora le-te na vseh področjih našega
delovanja (strokovno, organizacijsko, poslovno) ne moremo dolgoročno zagotavljati storitev,
kakršne naši uporabniki storitev pričakujejo, zahtevajo in jim tudi pripadajo.
Zavedamo se nujnosti standardizacije delovnih procesov in zdravstvenih storitev kot tudi
rednega merjenja kazalnikov kakovosti. Z našimi strokovnimi in kakovostnimi storitvami
zagotavljamo varno in kakovostno, celostno in individualno obravnavo naših uporabnikov
storitev.
Redno spremljamo in poročamo tako kazalnike kakovosti na perinatalnem področju kot v
ginekologiji in zdravstveni negi.
Redno spremljamo in poročamo ter rezultate objavljamo na zahtevanih mestih za kazalnike
kakovosti, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje.
Prav tako spremljamo kazalnike kakovosti na področju zdravstvene nege, katere smo sami
določili in tako spremljamo varnost in kakovost negovalne oskrbe naših uporabnikov storitev.
O ugotovitvah poročamo na sestankih kolegija zdravstvene nege in strokovnih svetih.
Na področju perinatologije smo v zadnjih letih naredili velik korak pri razvoju stroke in
kakovosti.
Z uvedbo sodobnih laparoskopskih tehnik pa intenzivno razvijamo tudi področje ginekologije.
V letu 2016 smo nadaljevali s spremljanjem novega obveznega kazalnika kakovosti, ki ga je
določilo Ministrstvo za zdravje, to je higiena rok. Poročilo smo oddali skladno z navodili
Ministrstva za zdravje.
Zaradi zagotavljanja varne in kakovostne obravnave pacientov spremljamo tudi druge neljube
dogodke, ki lahko vplivajo tako na varne in kakovostne storitve kot zdravje pacientov.
V bolnišnici imamo vpeljan sistem poročanja varnostnih zapletov oziroma neljubih
dogodkov. O ugotovitvah poročamo odgovornim osebam za posamezno področje. Poročilo
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mora vsebovati preventivne in korektivne ukrepe, ki pripomorejo, da preprečimo nastanek
oziroma pojav ponovnega neljubega dogodka.
Skladno s protokolom smo odvzeli 8 nadzornih kužnin na prisotnost okužbe z MRSA. Pri
nobeni ni šlo za okužbo z MRSA v naši bolnišnici. Ena gospa je imela MRSA že ob prihodu v
našo bolnišnico. Zabeležili in obravnavali smo 3 padce uporabnikov naših storitev. V letu
2016 smo zabeležili 1 vbod zaposlenega z ostrim predmetom oziroma parenteralno poškodbo.
Dogodki so bili obravnavani po sprejetih internih protokolih, ki so narejeni po navodilih NIJZ
Kranj. Zaposleni pa ni utrpel poslabšanja zdravstvenega stanja.
Pri 6-ih uporabnicah naših storitev je prišlo do nenamerne punkcije oziroma laceracije.
V bolnišnici imamo sistem obvladovanja bolnišničnih okužb, katerega temelj so notranji
protokoli, smernice, navodila in standardni operativni postopki (SOP) za preprečevanje
bolnišničnih okužb. Za celoten sistem skrbi bolnišnična KOBO.
V letu 2016 smo uvedli tri nove klinične poti, in sicer na področju ginekologije klinična pot
TAB, klinična pot Biopsija materničnega vratu in na področju porodništva Klinična pot za
mamo in novorojenčka pri SA pozitivnem brisu mame v nosečnosti.
Pokazatelj našega strokovnega in kakovostno opravljenega dela je zadovoljstvo naših
uporabnikov storitev, katerega spremljamo z izvajanjem internih anket.
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj že od nekdaj slovi po varni in kakovostni
obravnavi uporabnikov naših storitev. Kazalnik kakovosti naših storitev je visok procent
zadovoljstva naših pacientk, katerega redno spremljamo preko anket.
Tako zdravniki kot medicinske sestre in babice svoje znanje nadgrajujejo z izobraževanjem
tako na internih kot tudi eksternih izobraževanjih. Z uvajanjem novih postopkov in metod
dela pridobijo in nadgradijo tudi nove praktične veščine. V letu 2016 smo v okviru
strokovnega izobraževanja s pomočjo zunanjih izvajalcev za naše zaposlene izvedli dve
delavnici Temeljni postopki oživljanja.
V naši bolnišnici se trudimo tudi za izobraževanje širše javnosti. V ta namen smo posneli že
14 izobraževalnih oddaj in uvedli izobraževalna predavanja v Mestni knjižnici Kranj. V letu
2016 so bila izvedena sledeča predavanja: Slabost mišic medeničnega dna v različnih
življenjskih obdobjih žensk, Okrevanje po operativnih posegih, Predstavitev državnega
presejalnega programa za raka dojk »DORA«, Porod in poporodna oskrba porodnic v BGP
Kranj in Auuu, boli me!.
V letu 2016 smo izvedli 6 internih strokovnih nadzorov nad potekom obravnave pacientk. V
letu 2016 smo imeli 6 pritožb, ki smo jih obravnavali kot prijave kršitve pacientovih pravic, in
jih tudi uspešno rešili in zaključili.
V letu 2016 smo uspešno opravili prvo redno presojo po drugi certifikacijski presoji
skladnosti z ISO standardom 9001:2008, ki ga imamo že od leta 2012. V maju 2016 smo s
pomočjo zunanjega izvajalca usposobili dodatne notranje presojevalce za ISO standard.
V letu 2016 smo imeli drugo redno presojo skladnosti z mednarodnim standardom AACI,
katero smo uspešno opravili. Po omenjenem standardu smo akreditirani že od leta 2014.
S ponosom lahko povemo, da smo 9.8.2016 uspešno prestali prvo mednarodno akreditacijsko
presojo po AACI standardu za področje porodništva in tako postali prva bolnišnica na svetu,
ki je mednarodno akreditirana s standardom odličnosti na področju porodništva.
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj slovi po dolgoletni in bogati tradiciji.
Usmerjena je k individualni in celostni zdravstveni obravnavi in nudi visoko varne in
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kakovostne zdravstvene storitve. Pridobljeni certifikat pomeni nagrado za dolgoletni trud nam
zaposlenim in obenem tudi obveza, da bomo nadaljevali pot po jasno postavljeni strategiji in
zastavljenih ciljih, ter tako bodočim staršem vtisnili rojstvo otroka kot enkraten, prežet s
čustvi, obenem pa varen in zaupanja poln dogodek.
Poleg zunanjih presojevalcev, ki ocenjujejo skladnost našega delovanja z omenjenima
standardoma, tudi sami z rednimi notranjimi presojami ocenjujemo skladnost našega
delovanja s standardi. Ugotovitve notranje presoje in plan korektivnih ter preventivnih
ukrepov z roki odprave nepravilnosti oziroma odklona so nam vodilo za nenehno
nadgrajevanje sistema varnosti in kakovosti v bolnišnici.
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj ima status učne bolnišnice. V letu 2016 smo
nadaljevali z izvedbo kliničnih vaj študentov zdravstvene nege in babištva Zdravstvene
fakultete v Ljubljani (6 babic). Izvedli smo praktični del strokovnega izpita študentk babištva
iz Zdravstvene fakultete Ljubljana (5 babic). Prav tako sodelujemo s Srednjo zdravstveno šolo
Jesenice za izvedbo klinične prakse rednih dijakov (60 dijakov). Izvajamo klinične vaje
rednih in izrednih študentov zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Jesenice (skupno 33
študentov, dodatno so 4 študentje opravljali izbirno klinično usposabljanje). V letu 2016 so
pri nas izvajali kroženje v sklopu pripravništva dijaki Srednje zdravstvene šole, ki opravljajo
pripravništvo v Domu počitka Mengeš (7 pripravnikov). Prav tako smo pristopili k izvajanju
PUD-ov za dijake Srednje zdravstvene šole Jesenice (3 dijaki) in Ljubljana (7 dijakov).
Vključujemo se tudi v raziskovalne projekte, ki jih študenti vključijo v diplomske naloge.
Tudi v letu 2016 so v naši bolnišnici opravljali program kroženja specializacije: 4
specializanti urgentne medicine, 8 specializantov družinske medicine, 1 specializant
ginekologije in porodništva in 1 specializant pediatrije.

10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Rezultat ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2016 izkazuje, ob upoštevanju vseh
elementov vprašanj, v povprečju malenkost boljši rezultat kot v letu 2015 (povprečje 2014
81,09, povprečje 2015 82,60 in 2016 83,17). Ugotavljamo, da so vodje k ocenjevanju
pristopili s pravim odnosom. Osveščenost je vse večja, kar je vplivalo tudi na rezultat. Za
vodstvo pa je to signal, da maksimalno prisluhne vsem vodjem in odpravi pomanjkljivosti za
leto 2017.
Bolnišnica nima lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto pristopimo k revidiranju
enega področja poslovanja, ki ga za nas opravi zunanja revizijska služba. V finančnem načrtu
za leto 2016 smo načrtovali revizijo pravilnosti obračunavanja študentskega dela glede na to,
da je bila v letu 2015 nova zakonodaja. Na zahtevo članov sveta zavoda smo v letu 2016
revidirali pravilnost sklepanja, izvajanja in obračunavanja podjemnih pogodb za leto 2015.
Ugotovitve revizorke ga. Jevševar (Ekonomsko svetovanje in revizija Tatjana Jevševar s.p.):
Ugotovitev revizije: zavod v letu 2015 ni izpolnjeval vseh pogojev iz določbe 3. točke I.
odstavka Sklepa o posebnih programih, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje s št. 1001138/2015/1 dne 14.7.2015, in sicer: ni izpolnil vseh obveznosti do Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. (glej LP 2015, str. 22: nedoseganje zakupljenega programa v
vrednosti 255.000 EUR).
Obrazložitev BGP: Nekateri ginekologi, zaposleni v bolnišnici, so za opravljanje meritve
nuhalne svetline pridobili licenco v tujini. ZZZS pripoznava to storitev kot plačnik le za
starostno obdobje med 35. in 37. letom starosti, zato te storitve niso del pogodbe bolnišnice z
ZZZS, zaradi česar ni možno ugotavljati ali je program izpolnjen. Glede na strokovna
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priporočila in zahteve žensk je po predhodnem posvetovanju s svetom zavoda bolnišnica
uvedla samoplačniško izvajanje te storitve. Pravnica je pripravila pojasnilo za Ministrstvo za
zdravje in člane sveta, sklep sveta zavoda je bil, da se samoplačniške storitve morajo
opravljati izključno izven rednega delovnega časa (torej ne kot nadure).
Ob korektno vrednotenem programu ginekologije, v okviru katerega so sodobne
laparoskopske operacije podcenjene vsaj za 30 %, bi bolnišnica realizirala zakupljene uteži
akutne bolnišnične obravnave.
V primeru, da naše opredeljene pacientke ne bi mogle opraviti meritve nuhalne svetline v naši
ustanovi, bi poiskale možnosti v drugih ustanovah. S tem bi se pojavilo veliko tveganje, da bi
se pacientke, opredeljene za naše ginekologe, odločile za porod v drugi porodnišnici.
Menimo, da bi v tem primeru nastala za našo bolnišnico poslovna in strokovna škoda.
Ugotovitev revizije: Zavod v letu 2015 ni izplačeval dodatka za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu.
Za ugotavljanje uspešnosti poslovanja posamezne vrste dejavnosti je ključnega pomena čim
doslednejše razmejevanje odhodkov med obema dejavnostima. Zakon o računovodstvu v 16.
členu predpisuje razmejevanje odhodkov na del, ki se nanaša na opravljanje javne službe in
del, ki se nanaša na tržno dejavnost. Nekateri odhodki se lahko že na podlagi dokumentacije
neposredno pripišejo ustrezni dejavnosti. Druge odhodke razvrščajo javni zavodi na podlagi
ustreznih sodil, o čemer govori Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v 23.členu. Ta sodila naj bi pripravila
resorna ministrstva. V kolikor ni določenih sodil s strani ustanovitelja, si jih proračunski
uporabnik sam določi in jih opiše v svojem finančnem načrtu za posamezno leto. Če ni
ustreznejših sodil pa lahko javni zavodi uporabijo razmerje med prihodki doseženimi pri
opravljanju posamezne dejavnosti, kar je vsekakor smiselno in svetujem, da zavod ustrezna
sodila določi in jih uporabi v praksi.
Obrazložitev BGP: Že v preteklosti je bilo obljubljeno, da bo Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije skupaj z Ministrstvom za zdravje pripravilo ustrezna sodila. V letu 2017 bo naša
bolnišnica ponovno predlagala Združenju zdravstvenih zavodov, da izdelajo enotna sodila za
vse zdravstvene zavode, ki bodo omogočila tudi medsebojno primerljivost.
Ugotovitev revizije: pri pregledu soglasij za sklenjene podjemne pogodbe zavoda ni bilo
ugotovljenih nepravilnosti.
Ugotovitev revizije: obdavčitev podjemne pogodbe je določena z Zakonom o dohodnini. Z
davčnega vidika so vsi dohodki, pridobljeni na podlagi podjemne pogodbe, obdavčeni z
dohodnino. Naročnik mora pri izplačilu dohodka upoštevati normirane stroške (10 %) ter
obračunati 25 % akontacijo dohodnine od 90 % osnove, kar plača na predpisani vplačilni
račun. Podjemnik lahko, z ugovorom na informativni obračun dohodnine, namesto
upoštevanih normiranih stroškov uveljavi dejanske stroške prevoza in nočitev, pri tem pa
upošteva zneske, določene v uredbi vlade. Pri pregledu obračuna izplačil po podjemnih
pogodbah v zavodu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, če upoštevamo dodatno obrazložitev
strokovne službe zavoda, da pomenijo dogovorjeni stroški za prevoz bruto zneske. Svetujem,
da se v podjemnih pogodbah, pri opredelitvi plačila stroškov za prevoz, napiše da le-ti
pomenijo bruto znesek in se na ta način odpravi ugotovljena pomanjkljivost.
Obrazložitev BGP: V letu 2017 bomo pri vseh na novo sklenjenih podjemnih pogodbah
pripisali pri stroških prevoza, da gre za bruto znesek.
Ugotovitev revizije: zavod je sklepal podjemne pogodbe za delovna mesta, ki so vključena v
aktu o sistematizaciji delovnih mest (DM), zaradi pomanjkanja kadrov na posameznih
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področjih. Svetujem, da za ta DM redno izvajajo razpise DM in na ta način poskušajo
podjemne pogodbe nadomestiti z rednimi zaposlitvami.
Obrazložitev BGP: Zakon o delovnih razmerjih za podjemne pogodbe za izvajanje
zdravstvene dejavnosti ni relevanten, saj se Zakon o zdravstveni dejavnosti šteje za Lex
specialis, ki jih pod določenimi pogoji dovoljuje in tako predstavlja izjemo od dikcije ZDR.
Razpisi pa se sicer redno izvajajo.
Ugotovitev revizije:
- zavod je sklepal podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi izključno za storitve, ki niso
priznane s strani ZZZS in se njihova cena oblikuje na trgu oziroma na osnovi
pregleda cenika drugih ustanov, ki tudi opravljajo tovrstne storitve. Cena nuhalne
svetline je znašala 60 EUR, od tega je bil 80 % strošek dela zdravnika (drugi bruto),
20 % pa je ostalo BGP Kranj. Zavod ni izvajal analiz stroškov povezanih z
opravljanjem samoplačniških zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi in na tej
podlagi določil vrednost plačila za delo po podjemni pogodbi, kar je v neskladju s
prvo in tretjo alinejo zgoraj navedenega pravilnika in upoštevam kot pomanjkljivost.
Svetujem, da se v zavodu vzpostavi sistem spremljanja stroškov storitev tržne
dejavnosti, ki bodo osnova za izdelavo cenika teh storitev in urnih postavk za
sklepanje podjemnih pogodb.
- zavod je sklepal podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci za izvajanje programa, ki je
financiran na podlagi sklenjene pogodbe z ZZZS in pri določitvi urne postavke ni v
vseh primerih (npr. za storitve rtg, med. sestre, fizioterapije) upošteval določil druge
alineje zgoraj navedenega pravilnika, kar upoštevam kot pomanjkljivost.
Obrazložitev BGP: Samoplačniške storitve niso vezane na ure, ampak na število opravljenih
storitev. Cene storitev so postavljene primerljivo glede na enake storitve pri drugih
zdravstvenih zavodih tudi zaradi konkurenčnosti.
Pred vsako sklenitvijo podjemne pogodbe se opravi stroškovna analiza podjemnega dela
zunanjega zdravstvenega delavca (OBR 010-041) in pred podpisom pogodbe tudi pogajanja
za ceno.
Mnenje revizorke: sistem notranjih kontrol pri izvajanju postopkov sklepanja, izvajanja
in obračunavanja podjemnih pogodb sicer deluje, vendar ga je potrebno dodatno
okrepiti.
Bolnišnica ima izdelan register tveganj, ki ga vsakoletno ažurira.
Bolnišnica ima izdelan Načrt integritete in skladno z 11. členom Smernic za izdelavo, uvedbo
in izvajanje načrtov integritete je direktorica s Sklepom št. 01/16, z dne 24.10.2016,
imenovala za novo skrbnico Načrta integritete Sabrije Kastrati Lumi, dr. med., spec. gin. in
por. (pred njo je bil skrbnik Načrta Sašo Stojkoski, dr. med., spec. gin. in por., kateremu je
funkcija prenehala zaradi prekinitve zaposlitve).
Na podlagi Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete smo v skladu s 25.
členom (dolžnost obveščanja o spremembah podatkov) Komisijo za preprečevanje korupcije
obvestili, da se je komisija sestala dne 23.1.2017 v knjižnici BGP Kranj.
Delovna skupina je v skladu z 10. členom (naloge delovne skupine) Smernic za izdelavo,
uvedbo in izvajanje načrtov integritete na svoji seji ugotovila, da v letu 2016 v naši ustanovi
ni bilo prejetih prijav in ugotovljenih koruptivnih dejanj. Komisija je predlagala in potrdila,
da se na spletni strani www.bolnisnica-kranj.si objavi elektronski naslov
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sabrije_lumi@live.com, na katerega se lahko prijavi kakršna koli zaznava koruptivnega
dejanja v BGP Kranj.

11. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO
BILI DOSEŽENI
Tabela 10: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI
Zagotavljanje tekočega
stabilnega poslovanja in
poslovanje s presežkom
prihodkov nad odhodki
Izpolnjevanje obveznosti do
ZZZS

Obvladovanje stroškov

Uvedba protibolečinske
ambulante

Povečano število TVT
operacij glede na leto 2015
in povečano število
magnetoterapij glede na leto
2015
Večje število
laparoskopskih operacij
glede na leto 2015 in
pričetek laparoskopskih
operacij raka endometrija
maternice
Vsaj 60 % izpolnjenih anket
o zadovoljstvu zaposlenih
Višji prihodki za storitve, ki
niso v okviru obveznega
zdravstvenega zavarovanja
glede na leto 2015

UKREPI
Priprava sanacijskih ukrepov

-Predlog na Ministrstvo za zdravje
in Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije za prevrednotenje SPP,
plačilo storitev oskrbe zdravih
novorojenčkov in plačilo
opravljenega dela po realiziranih
utežeh v Splošnem dogovoru 2017
-Obnova porodnega bloka
-Projekt Ginekologija in
porodništvo na Gorenjskem
Dodatno izobraževanje, uvajanje
črtne kode
Poslali smo dopis na Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije za
pridobitev programa. Ker na
Ministrstvu za zdravje v letu 2016
ni bilo sredstev, smo vlogo
ponovno vložili za leto 2017.
Povečano število pregledanih
pacientk v urodinamski ambulanti

TERMINSKI NAČRT
ZA DOSEGANJE
Ob pripravi finančnega
načrta za leto 2017

-Mesečno spremljanje
realizacije programa
-Dopis na Ministrstvo za
zdravje, Združenje
zdravstvenih zavodov
Slovenije – že poslano

Leto 2017 oziroma
skladno s finančnimi
zmožnostmi
Odvisno od finančnih
zmožnosti

Leto 2017

-Predstavitve našega dela zunanjim Leto 2017
ginekologom primarne ravni v
obliki učnih delavnic (primeri
dobre prakse)
-Pod mentorskim nadzorom
usposabljanje lastnih ginekologov
za operacije rakavih obolenj rodil
Motiviranje zaposlenih za
Leto 2017
izpolnitev ankete s strani nadrejenih
-Medijska promocija
Leto 2017
-Usposabljanje kadra (hipnoza,
akupunktura)
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S ciljem 100 % realizacije zakupljenega programa bomo v letu 2017 nadaljevali z
laparoskopsko kirurgijo. Z večjim številom obravnavanih pacientk v urodinamski ambulanti
pa bomo pridobili tudi pacientke za operativne posege (TVT) kot tudi konzervativno
zdravljenje (magnetoterapija). Ponovno smo na Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
poslali predlog, da se v Splošnem dogovoru uredi oziroma spremeni vrednotenje sistema SPP,
saj je področje ginekologije močno podcenjeno, da se pri končnem obračunu za plačilo
upoštevajo realizirane uteži in da se uredi plačilo storitve oskrbe zdravih novorojenčkov
skladno s Pravilnikom.
Z individualnim pristopom in medijsko promocijo ter kontinuiranim izobraževanjem
sodelavcev na primarnem nivoju bomo pritegnili porodnice z Gorenjske in drugih regij v našo
bolnišnico. Naša bolnišnica nudi širok spekter možnosti lajšanja porodne bolečine; ponovno
smo v letu 2013 pričeli s hipnozo in razvijamo tudi akupunkturo. Rezultati akupunkture v
nosečnosti in med porodom so odlični. Na drugi strani pa bomo prisluhnili tudi tistim
ženskam, ki želijo čim bolj naravne porode. Na Ministrstvo za zdravje in Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije smo poslali predlog za obračun stroška epiduralne porodne
analgezije in Ultive, da sta plačana kot ločeno zaračunljiv material. Za povečano število
porodov je nujna obnova porodnega bloka, ki ga načrtujemo v letu 2017. Vlada RS je v
februarju 2017 potrdila financiranje večinskega deleža sredstev s strani Ministrstva za
zdravje, ki so potrebna za obnovo porodnega bloka.
Leto 2016 je bolnišnica zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki. Sanacijske ukrepe iz
leta 2016 bomo vključili tudi v finančni načrt za leto 2017 s ciljem uravnoteženega
poslovanja.
V letu 2017 načrtujemo uvajanje črtne kode, ki bo dejansko omogočila evidentiranje porabe
na posameznega pacienta. Trenutno ročno beležimo porabo na pacienta.
Protibolečinska ambulanta še ni zaživela zaradi zaostrenih gospodarskih razmer. Nadaljevali
bomo z aktivnostmi za razvoj te ambulante, saj menimo, da je nujna glede na potrebe pacientk
in pacientov spodnje Gorenjske. Na Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in na
Ministrstvo za zdravje smo poslali dopis skupaj s projektom, vendar pa ni sredstev, zato smo
vlogo ponovno vložili za leto 2017.
Zaradi izpada zdravnika v urodinamski ambulanti je bilo v letu 2016 opravljeno manjše
število urodinamskih preiskav kot smo jih načrtovali in s tem posledično odkritih manj
urinskih inkontinenc, ki potrebujejo bodisi kirurško oskrbo ali pa konzervativno zdravljenje tako je bilo manjše število magnetoterapij kot smo jih načrtovali.
Navkljub odličnemu sodelovanju z ginekologi primarne ravni spodnje Gorenjske in
ljubljanske regije v letu 2016 nismo zabeležili večjega števila pacientk, ki bi potrebovale
laparoskopske posege na rodilih.
Pacientke, ki smo jih želeli operirati v naši bolnišnici, je ginekološko onkološki konzilij v
UKC Ljubljana brez našega pooblastila zadržal na terciarnem nivoju. Poleg tega zdravnik
specialist ginekolog iz UKC Ljubljana, s katerim smo dogovorjeni za pomoč pri prvih
operativnih posegih, v letu 2016 ni dobil soglasja za delo izven matične ustanove. Zaradi
zavedanja o nujnosti maksimalne varnosti za paciente ob uvajanju novih operativnih tehnik
načrtujemo pričetek operativnih posegov bolnic z rakavim obolenjem rodil v letu 2017. Po
protokolu bodo vse te pacientke pregledane na konziliju v UKC Ljubljana na Ginekološki
kliniki in skladno z njihovimi navodili tudi operirane.
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Kljub spodbujanju zaposlenih, da bi aktivno pristopili k izpolnjevanju anket o zadovoljstvu
zaposlenih, žal nismo dosegli želenega števila izpolnjenih anket. Tudi v letu 2017 se bomo
trudili, da bo čim več zaposlenih izpolnilo anketo. Na rednih oddelčnih sestankih bodo
vodilne medicinske sestre svoje zaposlene spodbujale za aktivno sodelovanje, nove koristne
predloge za izboljšave in s tem pričakujemo, da se bo dvignila motivacija za izpolnitev
ankete.
Višina prihodkov iz naslova storitev, ki niso v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja,
je bila v primerjavi z letom 2015 nižja zaradi odhoda zdravnika specialista ginekologa, ki je
opravljal nuhalne svetline in manjšega števila magnetoterapij zaradi manjšega števila
opravljenih preiskav v urodinamski ambulanti. Na drugi strani pa z veseljem opažamo porast
prihodkov iz naslova priprave na porod z akupunkturo in hipnozo.

12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA
Naša bolnišnica je osrednja bolnišnica za ginekologijo in porodništvo na Gorenjskem in na
vseh področjih delovanja skrbi, tako na preventivnem kot na kurativnem področju, za
prebivalke in prebivalce Gorenjske kot tudi drugih delov države. Aktivno smo vključeni tudi
v izobraževanje (materinska šola, izobraževalne oddaje, mediji, učna bolnišnica).

13. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA
IN KADROVSKE POLITIKE, POROČILO O INVESTICIJSKIH
VLAGANJIH IN POROČILO O JAVNEM NAROČANJU
13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA
13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike
Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2016 je v prilogi.
Majhnost bolnišnice ter številna področja delovanja zahtevajo od zaposlenih prilagodljivost in
obvladovanje različnih področij aktivnosti na vseh oddelkih.
V BGP je bilo na dan 31.12.2016 zaposlenih 124 delavcev, od tega devet delavcev s krajšim
delovnim časom, in sicer dva zdravnika z 20 % delovnim časom, dva zdravnika s 40 %
delovnim časom, en zdravnik s 50 % delovnim časom, trije zdravniki s 60 % delovnim časom,
ter ena delavka, ki smo jo na podlagi odločbe ZPIZ morali premestiti z delovnega mesta
ekonom (področje nabave) na delovno mesto zdravstveni administrator s 50 % delovnim
časom.
En zdravnik je zaposlen za dopolnilno delovno razmerje 20 %.
V številu zaposlenih so všteti tudi trije specializanti, katerih plače pa dobimo refundirane s
strani ZZZS. Prav tako so v številu trije delavci, ki so zaposleni za določen čas za
nadomeščanje bolniških oziroma porodniških odsotnosti.
Število zaposlenih je pod planom, ker še nismo nadomestili delavcev, ki so se upokojili.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2016 znašalo 122,67 zaposlenih.
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Tabela 11: Ure bolniške in porodniške odsotnosti po profilih kadra
Skupine zaposlenih
Leto
ZDRAVNIKI
ZDRAVSTVENA NEGA
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI
ZDRAVSTVENI SODELAVCI
NEZDRAVSTVENI DELAVCI
SKUPAJ

Bol. v breme BGP
2015
2016 Indeks
905
513 56,7
3.810 3.495 91,7
22
40 181,8
348
412 118,4
3.213 2.915 90,7
8.298 7.375 88,9

Bol. v breme ZZZS
2015
2016 Indeks
657
139 21,2
4.255 2.357 55,4
40
8 20,0
24
180 750,0
4.865 1.519 31,2
9.841 4.203 42,7

Porodniška
2016 Indeks
0
0
9.277 8.754 94,4
0
0
857 1.015 118,4
1.280 2.525 197,3
11.414 12.294 107,7
2015

SKUPAJ
2015
2016 Indeks
1.562
652 41,7
17.342 14.606 84,2
62
48 77,4
1.229 1.607 130,8
9.358 6.959 74,4
29.553 23.872 80,8

Bolniške odsotnosti v breme BGP so bile v letu 2016 za 11,1 % nižje kot v letu 2015,
bolniške odsotnosti v breme ZZZS pa glede na preteklo leto nižje za 57,3 %, vendar je bila
bistvena razlika po posameznih profilih kadra. Porodniških odsotnosti je bilo za 7,7 % več
glede na preteklo leto.
Zadovoljni zaposleni so osnova za kakovostno delo in posledično zadovoljstvo pacientov,
zato smo tudi v letu 2016 izvedli anketo zadovoljstva zaposlenih. Anketo je vrnilo 34 %
zaposlenih (v preteklem letu 18,5 %).
Ocene zadovoljstva z direktorico so glede na preteklo leto približno enake.
Ocena direktorice
Način vodenja
Zadovoljstvo z rezultati dela direktorice
Odnos do zaposlenih
Upoštevanje predlogov in pobud

Povprečna ocena 2016
možnost od 1-5
4,2
4,2
4,1
3,8

Povprečna ocena 2015
možnost od 1-5
4,2
4,2
4,2
3,9

Zadovoljstvo zaposlenih
Leto 2016 Leto 2015
Z delom, ki ga opravljajo
97 %
90 %
Organizacije ne bi menjali
64 %
55 %
Delovnega mesta ne bi menjali
78 %
60 %
Vodstvo je učinkovito
72 %
75 %
Vodje cenijo dobro opravljeno delo
81 %
70 %
Nadrejeni pomaga zaposlenim pri delu
86 %
95 %
Zadovoljstvo s plačo
36 %
20 %
Poznanost vizije in poslovnih ciljev
81 %
70 %
BGP je ugledna bolnišnica
86 %
90 %
Stanje BGP se je spremenilo na boljše
64 %
55 %
Zaposleni so pomemben vir predlogov ter idej za izboljšavo, zato smo sprejeli pravilnik na
temo spodbujanja inovativnosti z uvedbo »koristnih predlogov«. Vsak zaposleni ima možnost
predlagati izboljšave v poslovanju, ki jih bomo skušali v okviru možnosti realizirati. Še naprej
bomo vključevali v odločanje vodje posameznih področij, le-te pa bomo spodbujali k
vključevanju podrejenih v navedeni proces. Zaposleni so dali tudi nekaj pripomb in predlogov
za spremembe, kar bomo seveda v okviru možnosti tudi upoštevali.
13.1.2. Ostale oblike dela
V letu 2016 smo imeli v bolnišnici 512.762 EUR stroškov pogodbenega dela (skupaj s
študentskim delom), kar je 7,5 % manj kot jih je bilo v letu 2015. Glavnina pogodbenega dela

35

Letno poročilo 2016

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

se nanaša na zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči, center za bolezni dojk in
delo v intenzivni negi.
Pogodbenega dela se poslužujemo v primeru, da obseg dela ni zadosten, da bi upravičeval
dodatno zaposlitev in pa pri deficitarnem kadru z namenom pokritja potreb zavoda.
Stroški pogodbenega dela zunanjih zdravnikov za zagotavljanje neprekinjene nujne
medicinske pomoči v primerjavi z lastnimi zaposlenimi so po opravljenih stroškovnih
analizah nižji in zato ekonomsko upravičeni.
Stroški dela študentov so v letu 2016 znašali 23.492 EUR, v letu 2015 pa 26.576 EUR. V
celotnih stroških dela stroški študentskega dela ne predstavljajo pomembnejšega deleža. V
primeru daljših odsotnosti iz dela redno zaposlenih, ko dodatno zaposlovanje ni dovoljeno, je
mogoče s pomočjo študentskega dela pokriti daljše odsotnosti. Študentsko delo smo omejili
na minimum.
13.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva
Izobraževanje zaposlenih je urejeno s Pravilnikom o izobraževanju zaposlenih v zavodu. V
letu 2016 smo se udeleževali strokovnih izobraževanj doma in v tujini in sodobna spoznanja
stroke prenašali na sodelavce in v naše vsakodnevno delo.
V letu 2016 smo za izobraževanje namenili 15.725 EUR, v letu 2015 pa 19.915 EUR. Znesek
vključuje kotizacijo, prevozne stroške in nočnine. Za namene izobraževanja smo prejeli 5.589
EUR donacij.
V letu 2016 smo imeli na podlagi odločbe Zdravniške zbornice 4 specializante, od tega dva za
področje ginekologije in porodništva, enega za področje anesteziologije in enega za področje
pediatrije. V septembru 2016 je ena specializantka za področje ginekologije in porodništva
opravila specialistični izpit in smo jo zaposlili na mesto upokojenega zdravnika specialista
ginekologije in porodništva.
13.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem
Že več let za pranje perila skrbi zunanji izvajalec, ki ga izberemo z ustreznim javnim
razpisom za pranje perila. To storitev je v letu 2016 opravljal Salesianer Miettex Periteks
d.o.o., ki je bil izbran na javnem razpisu po odprtem postopku za tri leta. Razpis je bil v letu
2015. Strošek pranja perila je za leto 2016 znašal 14.756 EUR. Nadzor nad prejetim in
izdanim perilom vrši ena od strežnic.
Storitve fizičnega varovanja so bile oddane v skladu z 21. členom ZJN-3 po postopku vodenja
evidenc (za eno leto). Izbrani ponudnik je bila Plus Orbita d.o.o. Strošek v letu 2016 za
opravljene storitve je bil 23.104 EUR. Lastnega kadra za varovanje nimamo.
Transfuziološke preiskave smo dne 2.7.2012 s pogodbo oddali Zavodu za transfuzijsko
medicino v Ljubljani (ZTM). V letu 2016 je strošek transfuzioloških preiskav, ki jih za nas
opravlja ZTM, znašal 37.181 EUR. Zdravnika specialista transfuziologa nimamo, ZTM pa po
pogodbi zagotavlja strokovno sodelovanje specialista transfuzijske medicine.
S 1.1.2014 opravlja histopatološke preiskave za našo bolnišnico Splošna bolnišnica Izola (SB
Izola), ki je bila najugodnejši ponudnik. V letu 2016 je strošek preiskav znašal 82.179 EUR.
V letu 2015 smo laboratorijske preiskave oddali zunanjemu izvajalcu, in sicer KOPI Golnik.
S pogodbo je urejen tudi strokovni nadzor s strani specialista klinične biokemije za nadzor
nad našimi obposteljnimi aparaturami, ki so nujne za urgentne preiskave. V letu 2016 je
strošek laboratorijskih preiskav znašal 47.543 EUR.
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13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016
Obrazec 4 Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 je v prilogi.
V letu 2016 smo realizirali za 50.123 EUR investicij, planirana sredstva pa so bila 75.900
EUR (brez upoštevanja sredstev za obnovo porodnega bloka, za nakup sodobne
laparoskopske opreme in energetske sanacije – projekta EU).
V letu 2016 smo s pomočjo donatorskih sredstev (2.500 EUR) nabavili dva mobilna grelca za
novorojenčke – 4.283 EUR. Zaradi poškodbe smo nabavili novo vaginalno UZ sondo –
10.471 EUR (delno vračilo sredstev s strani Zavarovalnice Triglav – 4.712 EUR). Nabavili
smo za 21.032 EUR nemedicinske opreme (informacijska tehnologija – 7.194 EUR; dva
monitorja v vrednosti 246 EUR smo prejeli kot donacijo, predelna stena v čakalnici centra za
bolezni dojk zaradi zahtev DORE – 2.309 EUR, pulti in regali v kuhinji – 5.890 EUR,
kovinski arhiv – 4.183 EUR, arhivski regal 630 EUR, kartotečni predalnik – 385 EUR, štirje
stoli – 240 EUR, omarica s koritom 201 EUR).
Programska oprema je znašala 3.139 EUR, evakuacijska protipožarna drsna vrata pa 11.199
EUR.
V letu 2016 smo glede na finančno situacijo bolnišnice investirali le v nujne nabave.
Vir financiranja je razviden iz Obrazca 4.

13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016
Obrazec 5 Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 je v prilogi.
Celotna vrednost vzdrževalnih del je v letu 2016 znašala 182.271 EUR, načrtovana vrednost
vzdrževalnih del pa je bila 133.924 EUR. V letu 2015 je bila vrednost vzdrževalnih del
168.494 EUR.
Največji delež vzdrževalnih del v letu 2016 predstavljajo redni servisi medicinske opreme
(87.076 EUR), sledi vzdrževanje programske opreme (57.680 EUR – Infonet, Vasco, Pronet,
Četrta pot, Pošta Slovenije, vzdrževanje diktafonov), vzdrževanje računalniške opreme
(19.621 EUR), redni servisi nemedicinske opreme (14.223 EUR) in vzdrževanje stavbe (3.671
EUR).
Stroški vzdrževanja stavbe se večinoma nanašajo na nujna vzdrževalna dela zaradi zahtev
ohranitve certifikata mednarodne akreditacije bolnišnice.
Razlog povišanja stroškov vzdrževalnih del v letu 2016 primerjalno na leto 2015 in na plan
2016 je v višjih stroških vzdrževanja opreme, kar je pojasnjeno pri stroških storitev v
računovodskem poročilu.

13.4. POROČILO O DELOVANJU SLUŽBE ZA JAVNA NAROČILA
V letu 2016 je bilo izvedenih skupno 20 javnih naročil.
Po sklepu Vlade Republike Slovenije št. 43000-8/2015/5 smo morali v skladu z 32. členom
ZJN-3 pristopiti k skupnemu javnemu naročilu Nakup plenic, rokavic, igel in katetrov. Za
omenjeno blago smo morali posredovati naše potrebe za obdobje 24-ih mesecev na
Ministrstvo za zdravje. Celotno izvedbo javnega naročila vodi Ministrstvo za zdravje v
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sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo. Pri javnem naročilu za nakup katetrov smo
sodelovali v delovni skupini.
Na Ministrstvu za zdravje poteka tudi skupno javno naročilo za infuzijske in transfuzijske
sisteme, kjer imamo v delovni skupini tudi svojega predstavnika.
V letu 2016 so nam potekle pogodbe za javna naročila: Sanitetni in obvezilni material,
Dilatacijski material, material za respiratorno terapijo, dezinfekcijska sredstva, pripomočki za
sterilizacijo, Medicinsko potrošni material, Laboratorijski potrošni material ter Vsadki za
ginekološke operacije in šivalni material.
V Sanitetnem in obvezilnem materialu imamo sklop Plenice in rokavice, ki je predmet
skupnega javnega naročila na Ministrstvu za zdravje. Ker postopek na Ministrstvu za zdravje
še ni zaključen, smo pripravili samostojno javno naročilo, katerega vrednost znaša za
163.790,50 EUR za obdobje dveh let. V pogodbi imamo navedeno klavzulo: »Sporazum se
sklepa pod razveznim pogojem in bo prenehal veljati z dnem sklenitve sporazuma na podlagi
izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila za plenice in rokavice, po sklepu
Vlade RS št. 43000-8/2015/5, z dne 5.3.2015.«
Enako velja tudi za Dilatacijski material, material za respiratorno terapijo, dezinfekcijska
sredstva, pripomočki za sterilizacijo (v vrednosti 167.345,46 EUR – za tri leta), kjer imamo
sklop katetri in Medicinsko potrošni material (v vrednosti 121.912 EUR – za dve leti), kjer
imamo sklop igle.
Za tri leta v vrednosti 70.559,46 EUR smo izvedli javno naročilo za Laboratorijski potrošni
material, za eno leto pa Vsadki za ginekološke operacije in šivalni material v vrednosti
45.881,19 EUR.
Za vse omenjeno blago smo v skladu s 47. členom ZJN-3 vodili postopek naročila male
vrednosti, kjer se mejna vrednost giblje med 40.000 in 209.000 EUR brez DDV. Zato smo
naročilo objavili na portalu javnih naročil Republike Slovenije.
Do 1.4.2016 je bil v veljavi še star zakon ZJN-2E in smo kot storitve iz seznama B za eno leto
v skladu z 20. členom zakona oddali Histopatološke preiskave v vrednosti 74.597,00 EUR in
Laboratorijske preiskave v vrednosti 53.754,09 EUR.
Po starem zakonu smo v skladu s 25. členom vodili tudi postopek Sukcesivna dobava
konvencionalnih in ekoloških živil v vrednosti 177.122,66 EUR za obdobje dveh let.
Po ZJN-3 smo v skladu s 40. členom vodili odprti postopek Zdravila, prehranska dopolnila,
otroško mleko in živila za posebne zdravstvene namene ter medicinske pripomočke, v
vrednosti 456.695,48 EUR, za obdobje treh let.
Za javna naročila, katerih mejna vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV, imamo sprejeta
Navodila o vodenju evidenc za javna naročila pod vrednostnim pragom.
ZJN-3 v 21. členu nalaga, da je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti,
učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Naročnik vodi le evidenco o njihovi
objavi.
Na tak način smo izvedli javno naročilo za blago, in sicer za eno leto Pisarniški material v
vrednosti 15.149,85 EUR in Čistila in papirna galanterija v vrednosti 15.877,60 EUR.
Enako smo postopali za storitve, in sicer za eno leto Prevzem in ravnanje z odpadki iz
zdravstva ter zabojniki za infektivne odpadke v vrednosti 13.217,85 EUR, Prevozne storitve v
vrednosti 19.000,00 EUR, Zavarovanje premoženja in odgovornosti v vrednosti 18.377,68
EUR in Fizično varovanje v vrednosti 18.999,96 EUR.
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Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije smo posredovali pooblastilo za Dobavo električne
energije, ki bo izvedlo postopek za obdobje štirih let.
V letu 2016 smo izdali 270 naročilnic.
Aktivno sodelujemo v postopkih skupnih javnih naročil, ki potekajo v okviru Ministrstva za
zdravje.
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Naslov: Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj

RAČUNOVODSKO
POROČILO ZA
LETO 2016

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Tanja Bizovičar, univ. dipl. ekon.
Odgovorna oseba zavoda:
mag. Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med.
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,
120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
a) Bilanca stanja
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka (priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga
3/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
(priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (1., 2. in 3. del)
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2016 (nimamo)
- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2016

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
2.3. Analiza poslovnega izida
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih
uporabnikov
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2015
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K
BILANCI STANJA
V nadaljevanju podajamo podrobnejšo razlago sprememb v bilanci stanja ter vzrokov zanje.
Bilanca stanja je v prilogi.
1.1. SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (AOP 002 in 003)
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:
Tabela 12: Pregled stanja na kontih skupine 00 in 01 (v EUR)

konto
001
002
003
004
005
006
007
00
01
00-01

Naziv konta
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Dolgoročne premoženjske pravice
Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena
osnovna sredstva
Druga neopredmetena sredstva
Terjatve za predujme iz naslova vlaganj
Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi
Skupaj AOP 002
Popravek vrednosti AOP 003
Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev

2015

2016

Indeks

197.518

200.657

101,6

197.518
171.704
25.814

200.657
180.322
20.335

101,6
105,0
78,8

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2016 povečala za 3.139 EUR, sedanja
vrednost neopredmetenih sredstev pa znaša 20.335 EUR. Razlika je v nakupu programske
opreme v znesku 3.139 EUR.
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
Tabela 13: Pregled stanja na kontih skupine 02 in 03 (v EUR)

konto

Naziv konta

2015

020
021
022
023
029
02
03
02-03

Zemljišča
Zgradbe
Terjatve za predujme za nepremičnine
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi
Nepremičnine trajno zunaj uporabe
Skupaj AOP 004
Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005
Sedanja vrednost nepremičnin
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2016

Indeks

142.416
3.307.633

142.416
3.318.832

100,0
100,3

3.450.049
2.558.118
891.931

3.461.248
2.657.868
803.380

100,3
103,9
90,1
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Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 11.199 EUR in znaša 3.461.248
EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.657.868 EUR, sedanja vrednost pa 803.380
EUR.
Povečanje nabavne vrednosti se nanaša na evakuacijska protipožarna drsna vrata (11.199
EUR).
Tabela 14: Pregled parcel in stavb, s katerimi razpolaga bolnišnica

Številka parcele Vrsta rabe

Površina HA

A

M2

904/2

stavba

12

44

906/2

dvorišče

14

78

906/2

stavba

906/2

zelenica

5

32

906/3

funkcionalni objekt

11

52

906/6

stavba

1

61

906/6

zelenica

1

98

906/9

zelenica

12

57

906/10

zelenica

9

74

24

906/6, 11, 12, 13, del stavbe
14, 15, 16

88

Sedanja vrednost zgradb na dan 31.12.2016 znaša 660.964 EUR. Sedanja vrednost zemljišč
na dan 31.12.2016 znaša 142.416 EUR.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in
007)
Tabela 15: Pregled stanja na kontih skupine 04 in 05 (v EUR)

konto
040
041
042
043
045
046
047
049
04
05
053
04-05

Naziv konta
Oprema
Drobni inventar
Biološka sredstva
Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v
tuji lasti
Druga opredmetena osnovna sredstva
Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os.
Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo
Oprema in druga opr.os.s. trajno zunaj
uporabe
Skupaj AOP 006
Popravek vrednosti opreme AOP 007
Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena
osnovna sredstva v tuji lasti
Sedanja vrednost opreme
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2015
2.748.594
233.237

2016
Indeks
2.695.824 98,1
229.853 98,5

15.632

10.129

64,8

0

1.342

-

2.997.463
2.569.850

2.937.148
2.667.903

98,0
103,8

427.613

269.245

63,0
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Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016
zmanjšala za 60.315 EUR in znaša 2.937.148 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.667.903 EUR,
sedanja vrednost pa znaša 269.245 EUR. Sedanja vrednost je glede na leto 2015 nižja za 37,0
%.
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)
Na dan 31.12.2016 bolnišnica ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.
Dolgoročne finančne naložbe so bile v letu 2015 vezane na delnice Gorenjske banke d.d.
Bolnišnica je imela v lasti 14 delnic v vrednosti 645 EUR, ki jih je v letu 2016 skladno z
Uredbo o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe v sodnem registru in
delniških knjigah prenesla na Republiko Slovenijo.
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)
Na dan 31.12.2016 bolnišnica ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)
Na dan 31.12.2016 bolnišnica ne izkazuje dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice (AOP
013)
Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2016 znašajo 38 EUR.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2016 znašajo 131.953 EUR.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 38.630 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,68 %
celotnega prihodka, kar pomeni, da se le-te poravnavajo v rokih zapadlosti (30 dni ) oziroma
v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve
niso zapadle in ne ogrožajo likvidnosti zavoda.
Terjatve do kupcev izhajajo iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, preiskav brisov,
abonentov kuhinje,... Terjatve se poravnavajo do roka. Bolnišnica izkazuje za 647 EUR
spornih terjatev, ki se nanašajo na abonente kuhinje in na odvzem popkovnične krvi. Terjatve
so še izterljive.
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Tabela 16: Pregled največjih kratkoročnih terjatev (v EUR)

Zap.
št.
1
2
3
4
5

Naziv kupca

Znesek

Vzajemna d.v.z.
Adriatic Slovenica d.d.
Triglav ZZ, d.d.
ZC Dravlje d.o.o.
Ginekologija Stražar d.o.o.

11.969,89
9.221,02
8.414,06
581,81
549,93

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Na dan 31.12.2016 bolnišnica ne izkazuje danih predujmov in varščin.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2016 znašajo
68.362 EUR.
Tabela 17: Pregled terjatev (v EUR)

konto
140
142
143
144

Naziv konta
Kratkoročne terjatve do proračunskih
uporabnikov
Kratkoročne terjatve do posrednih
uporabnikov proračuna države
Terjatve do posrednih uporabnikov
proračuna občin
Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ

2015

2016

Indeks

1.086

1.565

144,1

8.152

11.439

140,3

5.383
26.203

6.220
49.138

115,5
187,5

Tabela 18: Pregled največjih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (v EUR)

Zap.
št.
1
2
3
4
5

Naziv uporabnika EKN

Datum
terjatve
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016

ZZZS OE Kranj
UKC Ljubljana
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Upravne enote - skupaj

Datum
zapadlosti
30.1.2017
30.1.2017
30.1.2017
30.1.2017
30.1.2017

Znesek
49.138,24
6.323,62
6.220,09
4.439,29
1.564,57

Terjatve so bile poravnane v januarju in februarju 2017, razen terjatve pod zaporedno številko
2, ki se nanašajo na opravljeno delo naših specializantov v UKC Ljubljana (4.230,98 EUR) in
terjatve pod zaporedno številko 4, ki se nanašajo na laboratorijske storitve (citologija) za
Splošno bolnišnico Slovenj Gradec za december 2016 (1.386,78 EUR).
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2016 bolnišnica ne izkazuje.
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)
Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2016 bolnišnica ne izkazuje.
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Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2016 znašajo 3.457 EUR.
Tabela 19: Pregled drugih kratkoročnih terjatev (v EUR)

konto
170
174
175
179
17

Naziv konta
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih
institucij
Terjatve za vstopni davek na dodano
vrednost
Ostale kratkoročne terjatve
Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih
terjatev
SKUPAJ

2015

2016

13.204

3.235

-1.765

223

11.439

3.457

Indeks
24,5
-

30,2

Znesek 3.457 EUR predstavlja terjatve iz refundacij v višini 3.235 EUR (nega, bolniška
odsotnost nad 30 dni) in terjatve za vstopni DDV v višini 223 EUR.
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2016 bolnišnica ne izkazuje.

C) ZALOGE
Stanje zalog materiala na dan 31.12.2016 znaša 65.394 EUR.
Tabela 20: Pregled zalog (v EUR)

konto
310
310000
310010
310310
310330
310400

Naziv konta
Surovine in material v skladišču
Zdravila in ostali zdravstveni material
Živila
Režijski material – čistilni material
Zaloga embalaže
Pisarniški material

2015
54.209
50.099
2.340
1.183
0
586

2016
Indeks
65.394 120,6
60.674 121,1
2.664 113,9
994 84,0
0
1.061 181,1

Zaloge vrednotimo po nabavnih cenah, porabo pa po povprečnih nabavnih cenah. Zaloge
zadoščajo v povprečju za 40-dnevno poslovanje. Posebej prikazujemo zaloge zdravil in
ostalega zdravstvenega materiala, saj v strukturi zalog predstavljajo velik del.
Tabela 21: Pregled zalog zdravil in zdravstvenega materiala (v EUR)

ZDRAVILA IN OSTALI ZDR.
MATERIAL
Zdravila
Sanitetni in obvezilni material
Laboratorijski in foto material
Kri in krvni derivati
Ostali potrošni zdravstveni material
SKUPAJ

2015
36.538
727
936
329
11.569
50.099
46

2016
44.906
600
1.393
842
12.934
60.674

Indeks
122,9
82,5
148,8
255,9
111,8
121,1
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Zaloge zdravil in ostalega zdravstvenega materiala so se glede na leto 2016 povečale za 21,1
% zaradi višjih oddelčnih zalog, predvsem na področju anesteziologije zaradi
nepredvidljivosti nujnih operativnih posegov in varnosti obravnave pacientk.
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)
Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31.12.2016 znaša 273.118
EUR in se nanaša na preplačila avansov s strani ZZZS.
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2016 znašajo 321.655 EUR in se
nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2016. Obveznost do zaposlenih je
bila v celoti poravnana 10. januarja 2017.
V decembru 2015 smo z vsemi zaposlenimi, ki so izkazovali presežke ur na dan 30.11.2015,
sklenili sporazum o koriščenju presežka ur do 1.12.2016 in obenem tudi skladno z dogovorom
določili presečne datume za preverjanje tekočih presežkov ur, ki jih je potrebno izplačevati na
določene presečne datume oziroma je srednji nivo managementa zadolžen za takšno
organizacijo dela, da presežki ur ne bodo nastajali. Na presečne datume smo v letu 2016 za
vse zaposlene, ki so imeli presežke ur, po dogovoru z vsakim zaposlenim, izplačali bodisi 30
% dodatek v primeru koriščenja ur, bodisi plačilo preko polnega delovnega časa (v višini 130
% urne postavke).
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2016 znašajo 654.333 EUR. S plačili
dobaviteljem smo v letu 2016 v povprečju zamujali osem mesecev. Zapadle kratkoročne
obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2016 znašajo 515.341 EUR. Plačilni roki so sicer 30
dnevni. Vzrok zamika plačil naših obveznosti izhaja iz izplačila prvega in drugega obroka
tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah v letu 2014 ter nerealiziranega zakupljenega
programa v letu 2014 in 2015 in metodologije končnega letnega obračuna akutne bolnišnične
obravnave v letu 2014 in 2015 ter sproščenih napredovanj zaposlenih. Do izvršb ni prišlo,
nekateri dobavitelji pa so zaračunali zamudne obresti.
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2016 znašajo 46.644 EUR in se
nanašajo na naslednje obveznosti:
Tabela 22: Pregled drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja (v EUR)

konto
230
231
231
234
235
23

Naziv konta
Kratkoročne obveznosti za dajatve
Obveznosti za DDV
Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih
menic in drugih plačilnih instrumentov
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Obveznosti na podlagi odtegljajev od
prejemkov zaposlenih
SKUPAJ
47

2015
33.163
768

33.931

2016
Indeks
45.541 137,3
1.103 143,6

46.644

137,5
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Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2016 znašajo
329.451 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:
Tabela 23: Pregled kratkoročnih obveznosti (v EUR)

konto
240
241
242
243
244

24

Naziv konta
Kratkoročne obveznosti do MZ
Kratkoročne obveznosti do proračunov občin
Kratkoročne obveznosti do posrednih
uporabnikov proračuna države
Kratkoročne obveznosti do posrednih
uporabnikov proračunov občin
Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ
- ZZZS
- ZPIZ
SKUPAJ

2015
234

2016
Indeks
283 120,9

238.300

322.634

135,4

2.995

5.427

181,2

954
400
554
242.483

1.107

116,0
199,8
135,9

1.107
329.451

Kratkoročne obveznosti v znesku 283 EUR se nanašajo na plačilo Ministrstvu za javno
upravo (220 EUR) in Uradu za javna plačila (63 EUR).
Kratkoročne obveznosti v znesku 322.634 EUR se nanašajo na patohistološke preiskave
(Splošna bolnišnica Izola v znesku 89.593 EUR), laboratorijske storitve (NLZOH v znesku
113.205 EUR), nabavo krvi in krvnih derivatov (Zavod RS za transfuzijsko medicino v
znesku 59.896 EUR), citologijo (Onkološki Inštitut v znesku 7.216 EUR), na laboratorijske
storitve (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta v znesku 3.550 EUR), laboratorijske
storitve (UKC Ljubljana v znesku 1.570 EUR), na laboratorijske storitve (Klinika Golnik v
znesku 47.542 EUR) in na laboratorijsko diagnostiko (UKC Maribor v znesku 62 EUR).
Zapadle kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2016
znašajo 285.370 EUR.
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)
Kratkoročne obveznosti do financerjev na dan 31.12.2016 znašajo 19.999 EUR. Nanašajo se
na odplačilo obrokov dolgoročnega kredita, najetega pri Abanki, ki smo ga črpali v juliju
2012 v višini 150.000 EUR za nakup digitalnega mamografa. Zaradi 6 mesečnega moratorija
smo prvi obrok glavnice odplačali v februarju 2013.
Za najetje kredita smo pridobili soglasje Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance.
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)
Kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2016 bolnišnica ne izkazuje.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Na kontih podskupine 290 vnaprej vračunani odhodki bolnišnica izkazuje vnaprej vračunane
stroške v višini 7.674 EUR in se nanašajo na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2016.
Na kontih podskupine 291 kratkoročno odloženi prihodki bolnišnica izkazuje prenos sredstev
iz leta 2016 v leto 2017 za specializante v višini 20.380 EUR.
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LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Na kontih podskupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki bolnišnica na dan 31.12.2016
izkazuje stanje v višini 177.636 EUR.
Tabela 24: Dolgoročno razmejeni prihodki od donacij in namensko dobljena sredstva

STANJE OZIROMA SPREMEMBA
Stanje na dan 31.12.2015
Donacije 2016 – namenska sredstva
Donacije OS 2016
Donacije DI 2016
Odpis DI 2016
Amortizacija 2016
Stanje na dan 31.12.2016

Znesek
204.451
24.660
246
-246
51.475
177.636

V letu 2016 smo prejeli donacije v višini 24.660 EUR in so bile namenjene za obnovo
porodniškega oddelka (19.985 EUR) in za nakup inkubatorja (4.675 EUR).
Znesek 246 EUR predstavlja donirana monitorja.
Zmanjšali smo dolgoročno razmejene prihodke za znesek amortizacije v višini 51.475 EUR.
Amortizacija izhaja iz nakupa opreme doniranih sredstev iz preteklih let.
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov
amortizacije, bolnišnica na dan 31.12.2016 ne izkazuje stanja.
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije
Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih
odhodkov bolnišnica na dan 31.12.2016 ne izkazuje dolgoročnih rezervacij.
Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije bolnišnica na dan 31.12.2016 ne
izkazuje drugih dolgoročnih rezervacij.
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti
Bolnišnica izkazuje stanje na kontu podskupine 960 - dolgoročni krediti, prejeti v državi,
51.665 EUR. Obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017, znašajo 19.999 EUR in so
izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do
financerjev.
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti
Bolnišnica na dan 31.12.2016 ne izkazuje drugih dolgoročnih obveznosti.
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan
31.12.2016 znaša -501.761 EUR in je usklajeno z ustanoviteljem.
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Tabela 25: Pregled povečanj in zmanjšanj stanja obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva

STANJE OZIROMA SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2015
+ pregled osnovne tehnične dokumentacije pred začetkom prenove
javne stavbe (plačnik MZ)
- prenos delnic na Republiko Slovenijo
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme
obveznosti do virov sredstev
- presežek odhodkov nad prihodki leta 2016
stanje na dan 31.12.2016

Znesek
11.223
1.342
645
6.459
507.223
-501.761

Konti podskupine 981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
Bolnišnica na dan 31.12.2016 ne izkazuje obveznosti za dolgoročne finančne naložbe.
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so na dan 31.12.2015 znašale 13.103 EUR in so
predstavljale stanovanjski del (bivši stanovanjski sklad). Sredstva so se prikazovala posebej,
sklad za te namene pa ni obstajal več. Gre za »stanovanjski sklad« po stari računovodski
zakonodaji, ki ima po novi računovodski zakonodaji vsebino sredstev prejetih v upravljanje
(konto 980000). Zato so se v letu 2016 po predlogu inventurne komisije sredstva iz konta
981000 (Obveznost za dolgoročne finančne naložbe – stan. del) v znesku 13.103,37 EUR
prenesla na konto 980000 (Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje).
Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki
Tabela 26: Pregled stanja na kontih skupine 986 (v EUR)

STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2015 konta 986
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2016 (iz priloge 3 –
AOP 892)
stanje na dan 31.12.2016 konta 986

Znesek
1.541.145
507.223
2.048.368

Poslovno leto 2016 je bolnišnica zaključila s 507.223 EUR presežka odhodkov nad prihodki,
kar poveča kumulativno izgubo iz preteklih let, ki tako na dan 31.12.2016 znaša 2.048.368
EUR.
Tabela 27: Pregled gibanja presežka prihodkov oziroma odhodkov po letih
Prihodki
Odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Skupaj presežek odhodkov nad prihodki v bilanci
stanja

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4.916.936 5.920.412 6.066.922 6.208.723 6.375.055 5.987.332 5.776.452
4.914.400 5.876.305 6.054.682 6.198.046 6.368.681 6.219.283 6.009.193
2.536
44.107
12.240
10.677
6.374 -231.951 -232.741
-247.802 -203.695 -191.455 -180.778 -174.404

50

-406.355

2014
2015
2016
5.597.250 5.547.491 5.706.080
6.035.628 6.011.163 6.213.303
-438.378 -463.672 -507.223

-639.095 -1.077.473 -1.541.145 -2.048.368
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA
ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

PRIHODKOV

IN

Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 (1. del – IPO) je v prilogi.
2.1. ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki, doseženi v letu 2016, so znašali 5.706.080 EUR in so bili za 2,9 % višji od
doseženih v letu 2015 in 7,0 % nižji od načrtovanih.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,62 %, prihodki od financiranja 0,01 %, drugi prihodki
0,24 % in prevrednotovalni prihodki 1,13 % glede na celotne prihodke za leto 2016.
Neplačani prihodki znašajo 106.992 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek
tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 1,88 %, kar pomeni, da se plačila
realizirajo v enomesečnem roku. Postopke izterjave redno izvajamo na podlagi izdanih
opominov, ugotavljamo pa, da se terjatve ob redkih izjemah redno poravnavajo.
Tabela 28: Pregled prihodkov (v EUR)

Prihodki bolnišnične dejavnosti
Prihodki specialist. ambulante
Prihodki dispanzer za ženske
Prihodki zdravstvene storitve
Prihodki kuhinje
Donacije
Finančni prihodki
Ostali prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

REAL.
2015
4.220.293
416.693
563.031
183.923
129.523
5.355
842
27.830
5.547.491

FN
2016
4.649.804
537.838
571.297
202.315
139.624
10.000
758
20.885
6.132.521

REAL.
IND.
2016
Real. 16/FN 16
4.163.406
89,5
508.763
94,6
610.604
106,9
182.397
90,2
141.848
101,6
5.589
55,9
775
102,2
92.698
443,8
5.706.080
93,0

STR.
2016
73,0
8,9
10,7
3,2
2,5
0,1
0,0
1,6
100,0

Prihodki bolnišnične dejavnosti so pod lanskoletnimi za 1,3 % in pod planiranimi za 10,5 %
zaradi nedoseganja zakupljenega pogodbenega programa in zaradi metodologije končnega
letnega obračuna akutne bolnišnične obravnave za leto 2016 s strani ZZZS.
Ob 100 % realizaciji zakupljenih uteži bi bili prihodki večji za približno 540.000 EUR, od
tega približno 210.000 EUR ob predpostavki enakega števila porodov kot v letu 2015.
Osnova za plačilo opravljenega dela ABO so uteži (sistem SPP). Navkljub 88,6 % realizaciji
uteži, smo dobili plačanih le 87,3 % uteži, kar izhaja iz metodologije končnega letnega
obračuna akutne bolnišnične obravnave za leto 2016 s strani ZZZS. Pri ostali akutni
bolnišnični obravnavi (brez porodov, splavov in kirurškega zdravljenja rakave bolezni) niso
bile upoštevane realizirane uteži, ampak je ZZZS primere korigiral s pogodbeno povprečno
utežjo na primer, kar pomeni 52,21 uteži manj oziroma finančno približno 60.000 EUR manj
sredstev. Zgubljene 1,3 odstotne točke zaradi metodologije končnega letnega obračuna
ABO s strani ZZZS finančno torej pomenijo 60.000 EUR manj sredstev za program, ki
smo ga sicer opravili.
Program doječih mater je bil plačan po doseženi realizaciji.
Prihodki specialistične dejavnosti so za 22,1 % višji od lanskoletnih (v letu 2016 pridobitev
programa DORA) in za 5,4 % nižji od planiranih zaradi nedoseganja zakupljenega programa.
Iz naslova izvajanja programa DORA smo v letu 2016 prejeli 148.198 EUR.
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Nedoseganje plana v specialističnih ambulantah finančno pomeni približno 86.000 EUR manj
sredstev. Program UZ dojk je bil plačan do plana.
Ob pripravi finančnega načrta za leto 2016 za dodatnega nosilca v dispanzerju za ženske še
nismo vedeli, zato sredstva za dodatnega nosilca v finančnem načrtu niso bila vključena.
Prihodki v dispanzerju za ženske so tako za 8,4 % višji od lanskoletnih in za 6,9 % nad
planom. Ob upoštevanju štirih nosilcev in 100 % realizaciji zakupljenega programa v
dispanzerju za ženske bi bili prihodki višji za 119.000 EUR.
V letu 2016 je bil izveden dvig amortizacije za 25 % v cenah zdravstvenih storitev. Od
1.6.2016 do 31.12.2016 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za 3,6 % (na letni ravni
2,12 %) iz naslova delne poravnave obveznosti izvajalcem za že v letu 2014 izplačano
odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.
Prihodki zdravstvenih storitev (laboratorijske storitve,…) so za 9,8 % nižji od planiranih in za
0,8 % nižji od lanskoletnih. V letu 2014 smo pričeli z magnetoterapijo kot obliko
konzervativnega zdravljenja urinske inkontinence (samoplačniška storitev oziroma storitev, ki
ni priznana s strani ZZZS), kjer smo v letu 2016 pričakovali višje prihodke, saj spodbujamo
porodnice po porodu in pacientke po ginekoloških operativnih posegih k dopolnilni in
učinkoviti konzervativni obliki zdravljenja.
Prihodki kuhinje so za 1,6 % višji od načrtovanih in za 9,5 % višji od lanskoletnih. Še naprej
se bomo s promocijo storitev kuhinje trudili za pridobitev čim večjega števila odjemalcev.
Ponudili smo obroke hrane tudi mamicam po porodu po odpustu iz bolnišnice.
V letu 2016 smo prejeli 5.589 EUR donacij, ki so bile namenjene za izobraževanje
zaposlenih.
Finančni prihodki, ki v strukturi prihodkov predstavljajo manjši del in jih dobimo od
kompenzacij, so za 2,2 % nad planom in za 8,0 % nižji od lanskoletnih.
Ostali prihodki so nad planom in nad lanskoletnimi. Med ostalimi prihodki so provizije za
storitve, plačila občin za komisijo za sterilizacije, plačila za mentorstvo študentom Visoke
šole Jesenice, plačila ZD Kranj za predavanja v šoli za bodoče starše, popusti dobaviteljev,
vračilo prispevkov delodajalcu za prvo zaposlitev za nedoločen čas osebe mlajše od 26. leta
starosti,… Med ostalimi prihodki so tudi sredstva v višini 10.802,37 EUR, ki nam jih je
Zavarovalnica Triglav povrnila za sanacijo stavbe zaradi izliva vode iz vodovodnih ali
odvodnih cevi (1.501,92 EUR), za izpraznitev jeklenke zaradi poškodbe vezne cevi (336,03
EUR), za popravilo anestezijskega aparata (4.252,55 EUR) in za UZ sondo 4.711,87 EUR.
Med ostalimi prihodki so tudi sredstva, ki so bila namenjena za izplačilo nadur zaposlenim v
primeru, da bi le-ti na sodišču dobili tožbo, ki so jo vložili leta 2011. Razlika med zneskom,
zahtevanim s tožbo (74.158 EUR) in zneskom, doseženim s sporazumnim dogovorom na
sodišču (9.707 EUR), znaša 64.451 EUR.

2.2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni odhodki, doseženi v letu 2016, so znašali 6.213.303 EUR in so bili za 3,4 % višji od
doseženih v letu 2015 in 1,3 % višji od načrtovanih. Odhodki iz poslovanja predstavljajo
99,88 %, finančni odhodki pa 0,12 % glede na celotne odhodke za leto 2016.
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1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
Tabela 29: Pregled stroškov materiala (v EUR)
Vrsta stroška

REAL.
2015

1. Zdravila in zdravstveni mat.
1.1. Zdravila

REAL.
2016

Indeks
2016/2015

FN
2016

Indeks
2016/FN 2016

Delež
2016

617.105 545.397

88,4

673.385

81,0

66,48

189.135 155.085

82,0

208.048

74,5

18,90

1.2. Obvezilni material

33.650

30.495

90,6

37.015

82,4

3,72

1.3. Laboratorijski in foto mat.

23.364

20.525

87,8

21.028

97,6

2,50

1.4. Ostali zdravstveni material

370.956 339.293

91,5

407.294

83,3

41,35

2. Živila

104.288

95.128

91,2

109.503

86,9

11,59

88.348

72.790

82,4

86.794

83,9

8,87

4. Energija

104.164 107.138

102,9

105.414

101,6

13,06

Skupaj stroški materiala

913.906 820.452

89,8

975.096

84,1

100,00

3. Pomožni material

Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871) so v letu 2016 znašali 2.171.246 EUR in so bili
za 5,3 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 2,0 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih
odhodkih znaša 35,0 %.
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 820.452
EUR in so bili za 10,2 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 15,9 % nižji od načrtovanih.
Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13,20 %.
V kategoriji stroškov materiala predstavljajo največji delež zdravila in zdravstveni materiali
(66,5 %); zmanjšali so se za 11,6 % glede na leto 2015 in za 19,0 % glede na plan. Razlog
znižanja stroškov je v nedoseganju zakupljenega programa in nenehnem nadzoru nad porabo
materiala.
Stroški živil so za 8,8 % nižji od lanskoletnih in za 13,1 % nižji od planiranih. V stroških živil
so vključeni tudi stroški porabe živil za paciente.
Stroški pomožnega materiala (pisarniški material, čistila, drobni inventar, material za
popravila in vzdrževanje,…) so nižji za 17,6 % glede na preteklo leto in za 16,1 % nižji od
planiranih. Navkljub vsemu pa je potrebno poudariti, da je iztrošeno opremo potrebno
nenehno nadomeščati.
Stroški energije (elektrika, plin, voda) so za 2,9 % višji glede na leto 2015 in za 1,6 % višji od
planiranih.
Tabela 30: Pregled stroškov storitev (v EUR)
Vrsta stroška

REAL.
2015

REAL.
2016

Indeks
2016/2015

Storitve vzdrževanja

96.318

104.970

Zdravstvene storitve

338.031

Računalniške storitve

72.176

Storitve pranja perila
Pogodbeno delo
Komunalne storitve
Ostale storitve
Skupaj stroški storitev

FN
2016

Indeks
2016/FN 2016

Delež
2016

169,8

7,77

109,0

61.818

310.020

91,7

318.630

97,3

22,95

77.302

107,1

72.106

107,2

5,72

20.514

14.756

71,9

19.000

77,7

1,09

554.057

512.762

92,5

467.809

109,6

37,96

27.117

25.662

94,6

28.473

90,1

1,90

269.790

305.323

113,2

272.803

111,9

22,60

1.378.003 1.350.794

98,0

1.240.639

108,9

100,00
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Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 1.350.794
EUR in so bili za 2,0 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 8,9 % višji od načrtovanih. Delež
glede na celotne odhodke zavoda znaša 21,74 %.
Pogodbeno delo v stroških storitev predstavlja največji delež in se je zmanjšalo za 7,5 %
glede na leto poprej, glede na planirane stroške pa je višje za 9,6 %. Kot je že pojasnjeno v
točki 4.2.2 smo skladno z informacijo odgovornih oseb programa DORA za leto 2016
planirali 40 % nižji program mamografije, saj se je naš center za bolezni dojk 22.2.2016
vključil v program DORA, zaradi česar smo tudi planirali nižje stroške pogodbenega dela na
račun odčitavanja mamografij. V maju 2016 smo s strani ZZZS prejeli informacijo, da naj bi
bil program mamografije znižan za 40 % šele v letu 2017. Kljub temu so stroški odčitavanja
mamografij nekoliko nižji v primerjavi s preteklim letom, drugi razlog znižanja stroškov
pogodbenega dela glede na preteklo leto pa je v še bolj racionalni organizaciji delovnega
procesa.
Stroški vzdrževanja, ki so odvisni tudi od dinamike investicij, so glede na lansko leto višji za
9,0 %, glede na plan pa so višji za 69,8 %. Pod stroške vzdrževanja spadajo redni servisi
medicinske in nemedicinske opreme ter tekoče vzdrževanje stavbe, medicinske in
nemedicinske opreme. Glavni razlog povišanja je v novi vzdrževalni pogodbi za
laparoskopsko opremo (1.816,80 EUR/mesec), ki je bila sklenjena 26.2.2016 in je stopila v
veljavo 1.3.2016, sklenjena za 4 leta. Prvi račun smo prejeli za marec 2016 (1.816,80 EUR).
Sklenitvi vzdrževalne pogodbe smo se v preteklih letih izogibali, vendar zaradi vse večjega
števila sodobnejših operativnih posegov smo bili zaradi zagotavljanja nemotenega dela in
hitre odprave morebitnih okvar in s tem posledično neodpadanja operativnih posegov,
prisiljeni skleniti pogodbo konec februarja 2016, ko je bil finančni načrt za leto 2016 že
pripravljen. Prav tako smo morali skleniti tudi vzdrževalni pogodbi za digitalni mamograf;
nujni pogoj za izvajanje presejalnega programa DORA, ki zahteva letno dva pregleda
digitalnega mamografa (2.035,05 EUR na pregled) kot tudi redno mesečno pregledovanje
delovanja mamografa (2.422,40 EUR/mesec) za zagotavljanje korektnega opravljanja
presejalnega programa. Ob sklenitvi pogodb so bila izvedena tudi pogajanja za nižjo ceno, a
žal neuspešno.
Stroški zdravstvenih storitev so za 8,3 % nižji od lanskoletnih in za 2,7 % nižji od planiranih.
Stroški računalniških storitev so za 7,1 % višji od lanskoletnih in za 7,2 % višji od planiranih.
Glavni razlog povišanja stroškov je v sklenitvi pogodbe z zunanjim izvajalcem (2.422,40
EUR) za ureditev in prilagoditev bolnišničnega informacijskega sistema naše bolnišnice
zahtevam Ministrstva za zdravje po uvedbi e-receptov, e-napotnic in e-naročanja.
Stroški pranja perila so za 28,1 % nižji od lanskoletnih in za 22,3 % nižji od planiranih.
Razlog nižjih stroškov je v manjšem številu hospitaliziranih pacientk.
Stroški komunalnih storitev so glede na preteklo leto nižji za 5,4 %, glede na plan pa nižji za
9,9 %.
Stroški ostalih storitev so za 13,2 % višji od doseženih v letu 2015 in za 11,9 % višji od
planiranih. Stroški ostalih storitev so vezani na varovanje objektov, poštne storitve,
najemnine, zavarovalne premije, internet storitve, izobraževanje, razne prevoze materialov in
odvzetih vzorcev za dodatne laboratorijske preiskave, proizvodne storitve (razne meritve,
odvzemi vzorcev, zdravstveni pregledi objektov) in neproizvodne storitve, med katere sodijo:
odvetniške storitve – 15.736 EUR, presoja ISO – 2.572 EUR, redna akreditacijska presoja –
9.145 EUR za leto 2015; račun prejet šele v februarju 2016, 9.145 EUR za leto 2016, klinična
odličnost v porodništvu – 3.634 EUR, priprava dokumentacije za obnovo porodnega bloka –
7.984 EUR, priprava dokumentacije za energetsko sanacijo – 2.422 EUR,…
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Tabela 31: Pregled stroškov storitev lastnih zaposlenih in zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve

Vrste zdravstvenih storitev
Lastni zaposleni
Izključno za storitve, ki niso
priznane s strani ZZZS
(samoplačniške storitve)
Zunanji zaposleni
NNMP – podjemne pogodbe
Delo zdravnikov v dopoldanskem
času – podjemne pogodbe
Delo zdravnika v ambulanti –
podjemna pogodba
Delo v intenzivni negi
Delo zdravnikov in radiol.inž. v
Centru za bolezni dojk – podjemne
pogodbe
Delo v laboratoriju (citologija) –
podjemne pogodbe

Strošek v letu 2016

Število izvajalcev

24.768,17

12

277.697,53
54.695,50

20
15

3.041,10

1

50.361,30
65.795,12

4
7

2.828,72

3

Tabela 32: Pregled stroškov storitev zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve

Vrste storitev, ki se opravljajo
preko zunanjih izvajalcev za
nezdravstvene storitve
Pravno svetovanje
Učne delavnice
Ostalo

Strošek v letu 2016

Število zunanjih
izvajalcev

2.100,00
819,65
665,16

1
2
1

2.) STROŠKI DELA
Stroški dela so v letu 2016 znašali 3.764.503 EUR in so bili za 8,6 % višji od doseženih v letu
2015 in za 2,7 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 60,59 %.
Iz naslova sprostitve napredovanj s 1.12.2016 so se stroški dela v decembru 2016 glede na
november 2016 povišali za 4.133,61 EUR bruto II.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 122,67 zaposlenih
in se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 1,9 zaposlenega. Povprečna bruto plača je v
letu 2016 znašala 1.991 EUR.
Tabela 33: Stroški dela (v EUR)
Vrsta stroška
Plače
Regres
Neposredna skupna poraba
(jubilejne nagrade, odpravnine)
in solidarnostna pomoč
Prispevki in davki na plače
Dodatne premije za invalide
Ostali stroški dela
Skupaj stroški dela

REAL.
2015
2.756.187

REAL.
Indeks
FN
Indeks
2016
2016/2015
2016
2016/FN 2016
2.930.431
106,3
2.866.480
102,2

Delež
2016
77,84

48.983

82.392

168,2

87.240

94,4

2,19

28.232
434.548

55.239
475.726

195,7
109,5

52.342
451.930

105,5
105,3

1,47
12,64

3.321

17.159

516,7

6.642

258,3

0,46

195.239

203.557

104,3

200.443

101,6

5,41

3.466.511

3.764.503

108,6

3.665.077

102,7

100,00
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Stroški dela so bili višji za 8,6 % glede na preteklo leto in za 2,7 % višji glede na plan. V
kolikor pa upoštevamo tudi pogodbeno delo (katero je nad planom za 9,6 %), so skupaj
stroški dela in pogodbeno delo za 3,5 % višji od načrtovanih in za 6,4 % višji od lanskoletnih.
Med stroški dela predstavljajo najvišjo postavko plače in prispevki, ki so porasli glede na
preteklo leto za 6,8 % na račun povečanja števila zaposlenih (predvsem na račun zaposlitve 3
radioloških inženirjev za izvajanje presejalnega programa DORA) in sproščenega
napredovanja zaposlenih s 1. decembrom 2015. Plače in prispevki so porasli glede na plan za
2,6 %, saj je pri načrtovanju stroškov dela praktično nemogoče načrtovati tisti del, ki je vezan
na bolniški stalež do 30 dni. Zaradi nemotene organizacije dela in zagotavljanja 24-urnega
zdravstvenega varstva so omenjeni izpadi vezani na delo preko polnega delovnega časa. Pri
pregledu stroškov dela smo ugotovili, da je glavni razlog povišanja stroškov ravno zgoraj
navedeno. V letu 2016 so zaposleni zabeležili 7.375 ur bolniške odsotnosti do 30 dni, kar
zneskovno pomeni 62.774 EUR (II.bruto). Posledično smo zaradi bolniške odsotnosti,
izobraževanj in koriščenja prostih ur morali izplačevati bodisi 30 % dodatek za opravljene ure
preko polnega delovnega časa v primeru koriščenja le-teh (2.520 EUR) oziroma plačilo dela
kot nadurno delo - 130 % (19.689 EUR). Manjši del povišanja stroškov dela pa se nanaša na
podvajanje kadra zaradi uvajanja novo zaposlenih zaradi upokojitev oziroma odhoda v drugo
ustanovo.
Regres za letni dopust za leto 2016 je urejen v 7. členu ZUPPJS16. Do regresa za letni dopust
za leto 2016 so bili upravičeni vsi javni uslužbenci, višina regresa pa je bila odvisna od
plačnega razreda, v katerega je bil uvrščen javni uslužbenec na zadnji dan v mesecu aprilu
2016. Regres smo izplačali pri plači za mesec maj 2016, torej v juniju 2016.
V letu 2016 je bilo izplačanih 7 odpravnin ob upokojitvi. Jubilejno nagrado je prejelo 10
zaposlenih. Izplačana je bila 1 solidarnostna pomoč.
V letu 2016 smo imeli 4 specializante. Ena specializantka ginekologije in porodništva je v
septembru 2016 opravila specialistični izpit, tako smo imeli konec leta 2016 še 3
specializante. Sredstva za njihovo opravljeno delo tekom specializacije dobimo refundirana s
strani ZZZS, zato jih med stroški dela zaposlenih ne prikazujemo. V letu 2016 smo s strani
ZZZS prejeli 127.963,66 EUR refundiranih sredstev za opravljeno delo specializantov.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 7.375
delovnih ur in v breme ZZZS za 16.497 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 10 %
obračunanih delovnih ur.
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE
Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali 238.018
EUR in so bili za 5,6 % višji od doseženih v letu 2015 in za 5,6 % višji od načrtovanih. Delež
stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,83 %.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 295.952 EUR:
· del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 238.018 EUR (končni rezultat skupine
462),
· del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje,
znaša 6.459 EUR (podskupina 980) in
· del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 51.475 EUR (podskupina 920).
Odpisane opreme pod 500 EUR je bilo za 2.150 EUR oziroma 0,7 % glede na celotne stroške
amortizacije.
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4.) REZERVACIJE
Rezervacij v letu 2016 ni bilo.
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI
Ostali stroški so bili v letu 2016 obračunani v znesku 25.299 EUR. Nanašajo se na
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (10.248 EUR) ter na strokovno literaturo in
revije (908 EUR). Med drugimi stroški je tudi sodna poravnava v individualnem delovnem
sporu ene od delavk s sporazumnim dogovorom izplačila odpravnine ob upokojitvi s
pripadajočimi zamudnimi obrestmi in dela stroškov sodnega postopka v znesku 14.142 EUR.
6.) FINANČNI ODHODKI
Finančni odhodki so v letu 2016 znašali 7.382 EUR.
Nanašajo se na plačilo obresti (1.749 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.
Med finančnimi odhodki so tudi zamudne obresti, ki so nam jih zaračunali dobavitelji (5.633
EUR).
7.) DRUGI ODHODKI
Drugi odhodki, ki v strukturi stroškov predstavljajo majhen delež, so v letu 2016 znašali
1.352 EUR. V tej kategoriji stroškov so prikazani stroški treh pogodbenih kazni s strani ZZZS
iz opravljenih rednih nadzorov (1.300 EUR) ter drugi odhodki (52 EUR).
8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2016 znašali 5.503 EUR in so nastali zaradi
inventurnih odpisov.

2.3. POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad
prihodki v višini 507.223 EUR. Davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2016 ni bilo.
Doseženi poslovni izid je za 43.551 EUR nižji od doseženega v preteklem letu in za 507.570
EUR nižji od planiranega.
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 986, saj ima bolnišnica kumulativno
izgubo iz preteklih let v višini 1.541.145 EUR.
Presežek odhodkov nad prihodki je posledica nedoseganja zakupljenega programa s strani
ZZZS v ocenjeni višini 745.000 EUR (brez upoštevanja dejanskih stroškov, ki bi ob 100 %
realizaciji programa nastali) in posledica metodologije končnega obračuna akutne bolnišnične
obravnave za leto 2016 s strani ZZZS v višini 60.000 EUR manj sredstev za program, ki smo
ga sicer opravili.
Že več let opozarjamo tako Ministrstvo za zdravje kot ZZZS, da je celotno področje
ginekologije v sistemu SPP-jev podvrednoteno, kar je ZZZS v sodelovanju z Združenjem
zdravstvenih zavodov Slovenije prikazal. Z opravljenimi lastnimi izračuni smo tudi sami
prišli do enakih ugotovitev. Trend sodobne oskrbe ginekoloških pacientk gre v zadnjih
desetletjih v laparoskopsko kirurgijo, ki pa je na področju vrednotenja v Sloveniji izrazito
podvrednotena. Laparoskopske operacije so namreč do pacientk prijaznejše, manj
agresivnejše, po operaciji pacientke hitreje okrevajo in se hitreje vračajo na delovno mesto, po
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drugi strani pa omenjene operacije prinašajo višje materialne stroške (material za enkratno
uporabo).
Prav tako so skladno s Pravilnikom, sprejetim na Ministrstvu za zdravje leta 2005, oskrbljeni
vsi novorojenčki, plačila storitev oskrbe pa ne dobimo. V letu 2016 je RSK za pediatrijo
ponovno sprejel sklep o nujnosti ureditve plačila prvega pregleda otroka, novorojenčka, saj
ostaja ta pregled edini neplačan pregled otroka in stroškovno gledano ne zdrži navedb ZZZSja, da je plačilo znotraj poroda.
V naši bolnišnici se zaradi širokega spektra lajšanja porodne bolečine za to odloči več kot 50
% žensk. Večkrat smo že podali pobudo preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, da
bi lajšanje porodne bolečine s pomočjo epiduralne analgezije in remifentanila vrednotili kot
ločeno zaračunljiv material, saj nastanejo dodatni materialni stroški. Mnenje ZZZS, da je
lajšanje porodne bolečine že avtomatsko vključeno v plačilo poroda, ne drži.
Obljuba pogajalskih partnerjev, da bo tako plačilo oskrbe zdravih novorojenčkov kot lajšanja
porodne bolečine v obliki LZM-ja upoštevano v Aneksu št. 1 k SD 2016 žal spet ni bila
uresničena.
Z ureditvijo korektnega plačila za opravljene storitve, ki jih opravljamo v naši bolnišnici, in
obnovo porodnega bloka, pričakujemo pozitivno poslovanje v naslednjih letih.
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka
Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 (2. del – Zapadle obv.) je v prilogi.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja
javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu
(denarni tok) znaša 8.956 EUR in se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki
določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 498.267 EUR.
Likvidnostna sredstva smo v letu 2016 zmanjšali za 8.956 EUR in na dan 31.12.2016 znašajo
131.953 EUR.
Zapadle kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN na dan 31.12.2016
skupaj znašajo 800.710,37 EUR. S plačili smo v letu 2016 v povprečju zamujali osem
mesecev. Vzrok zamika plačil naših obveznosti izhaja iz izplačila prvega in drugega obroka
tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah v letu 2014 ter nerealiziranega zakupljenega
programa v letu 2014 in 2015 in metodologije končnega letnega obračuna akutne bolnišnične
obravnave v letu 2014 in 2015 ter sproščenih napredovanj zaposlenih. Do izvršb ni prišlo,
nekateri dobavitelji pa so zaračunali zamudne obresti.
Tudi v letu 2017 si bomo prizadevali, da bomo za opravljene zdravstvene storitve dobili
korektno plačilo in s tem zagotovili likvidnost bolnišnice.
V letu 2012 smo se pri Abanki dolgoročno zadolžili 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 2016 je bil 19.999 EUR.
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Tabela 34: Zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan
31.12.2016
Neporavnane obveznosti
glede na zapadlost
zapadle do 30 dni
zapadle od 30 do 60 dni
zapadle od 60 do 120 dni
zapadle nad 120 dni
Skupaj

konto 22 –
konto 24 –
Skupaj stanje Skupaj stanje
kratkoročne
kratkoročne
na dan
na dan
obveznosti
obveznosti
31.12.2016
31.12.2015
do dobaviteljev
do uporabnikov EKN
74.400,21
29.568,09
103.968,30
104.616,38
81.679,90
25.201,69
106.881,59
89.760,01
105.136,56
51.905,67
157.042,23
159.972,39
254.123,89
178.694,36
432.818,25
84.885,53
515.340,56
285.369,81
800.710,37
439.234,31

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov nimamo postavk.
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
Obrazec izkazuje rezultat v povezavi z obrazcem Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
obrazcem Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.
Zmanjšanje sredstev na računih obravnavanega obrazca znaša 28.955 EUR.
V letu 2012 smo se pri Abanki dolgoročno zadolžili v višini 150.000 EUR za nakup
digitalnega mamografa. V letu 2016 smo odplačali 19.999 EUR glavnice najetega kredita.
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali
Navodila Ministrstva za zdravje.
Tabela 35: Delitev prihodkov in odhodkov glede na vrsto dejavnosti (v EUR)
Prihodki
Javna služba
Tržna dejavnost
Skupaj zavod

5.216.404
331.087
5.547.491

LETO 2015
Odhodki
5.653.331
357.832
6.011.163

Poslovni
izid
-436.927
-26.745
-463.672

Prihodki
5.367.194
338.886
5.706.080

LETO 2016
Odhodki
5.841.642
371.661
6.213.303

Poslovni
izid
-474.448
-32.775
-507.223

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe, izkazuje preseganje odhodkov nad prihodki
v višini 474.448 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 32.775 EUR. Presežek
odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti je zgolj posledica
metodologije izračuna in opustitev tržne dejavnosti bi imela negativen vpliv na
poslovanje bolnišnice.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev): preiskave brisov, sterilizacije, izdelava CD posnetka pri 3D UZ storitvah, meritve
nuhalne svetline, materialni stroški za prisotnost pri porodu, prisotnost izbranega zdravnika
pri porodu, priprava na porod z akupunkturo, bivanje v nadstandardu, sobivanje partnerja,
magnetoterapija, prodaja storitev kuhinje,…
Finančni, drugi in prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki so v celoti izkazani med
prihodki oziroma odhodki iz opravljanja javne službe.
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Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost Ministrstvo za
zdravje sodil še ni določilo. Kot merilo je tako upoštevan delež prihodkov iz tržne dejavnosti
v prihodkih poslovanja.
V letu 2015 in 2016 ni bilo izplačil za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu.
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3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V
SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA
Bolnišnica je v letu 2015 izkazala presežek odhodkov nad prihodki, zato ni bilo sredstev, ki bi
se namenila za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu
2016. Ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki je v letu 2015 povečal kumulativni
presežek odhodkov nad prihodki, ki je bil tako po stanju na dan 31.12.2015 1.541.144,93
EUR.
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4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA
IZIDA V LETU 2016
Bolnišnica je v letu 2016 izkazala presežek odhodkov nad prihodki, zato ni sredstev, ki bi se
namenila za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2017.

Datum: 6.3.2017

Podpis pooblaščenega računovodja
Tanja Bizovičar, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe
mag. Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
BGP, KRANJ
Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj
Šifra: 27740
Matična številka: 5053820000
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja
v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje
proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in
posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna
tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na BGP, KRANJ.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

Revidiranje - pregled delovanja sistema notranjih kontrol na področju sklepanja, izvajanja in obračunavanja podjemnih pogodb v letu 2015

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Vseh vodij organizacijskih enot

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V / Na BGP, KRANJ je vzpostavljen(o):
1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi,

2. upravljanje s tveganji
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo
raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih
financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) z lastno notranjerevizijsko službo, ,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Ekonomsko svetovanje in revizija Tatjana Jevševar s.p., Gimnazijska cesta
15a, 1420 Trbovlje

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega
revidiranja:

3351319000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava
nanaša, presega 2,086 mio evrov:

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega
revidiranja je:

DA
NE

31.12.2016

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Strokovni razvoj v ginekološki operativi - sodobne tehnike
2. Vzajemno sodelovanje zaposlenih, od septembra 2016 skupni urnik za medicinske sestre na ginekološkem in porodniškem ter neonatalnem oddelku
ter dipl. babic v porodnem bloku
3. Uvedba shranjevanja in označevanja placent

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3
pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Tveganje: Izgorevanje zaposlenih medicinskih sester
Predviden ukrep: Zadostno število kadra
2. Tveganje: Prevelika poraba materiala
Predviden ukrep: Dosledno nadzorovanje nad porabo
3. Tveganje: Možnost strokovnih napak
Predviden ukrep: Ureditev ambulant

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Andreja Cerkvenik Škafar

Datum podpisa predstojnika:

01.02.2017

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2016 - 31.12.2016

Osnovni podatki
Vrsta:

Proračunski uporabnik - določeni

Šifra prorač. upor.

27740

Šifra dejavnosti

86.100

Matična številka

5053820000

Ime poslovnega subjekta

BGP, KRANJ

Sedež (ulica, hišna številka in kraj)

Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj

Računovodimo

SRS

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Tanja Bizovičar

Telefonska številka osebe, odgovorne za
sestavljanje bilance

04 208 28 42

Email kontaktne osebe

tanja.bizovicar@bgp-kranj.si

Vodja poslovnega subjekta

Andreja Cerkvenik Škafar

Kraj

Kranj

Obdobje poročanja
od

1.1.2016

do

31.12.2016

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika
BGP, KRANJ

Šifra uporabnika:
27740

Sedež uporabnika:
Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj

Šifra dejavnosti:
86.100
Matična številka:
5053820000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

1

2

Oznaka
za
AOP

3

Znesek

ZNESEK - Tekoče
leto

ZNESEK Predhodno leto

4

5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

1.092.960

1.346.003

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002

200.657

197.518

01

POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

180.322

171.704

02

NEPREMIČNINE

004

3.461.248

3.450.049

03

POPRAVEK VREDNOSTI
NEPREMIČNIN

005

2.657.868

2.558.118

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006

2.937.148

2.997.463

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007

2.667.903

2.569.850

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

0

645

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI

009

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011

0

0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

012

242.440

234.984

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

38

39

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

131.953

145.998

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015

38.630

36.685

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

0

0

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017

68.362

40.823

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

0

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

019

0

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

3.457

11.439

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

0

0

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

0

0

C) ZALOGE

023

65.394

54.209

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Bilanca stanja
na dan 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka
za
AOP

Znesek

ZNESEK - Tekoče
leto

ZNESEK Predhodno leto

30

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

65.394

54.209

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027

0

0

34

PROIZVODI

028

0

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

0

37

DRUGE ZALOGE

031

0

0

I. AKTIVA SKUPAJ

032

1.400.794

1.635.196

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

033

0

0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034

1.673.254

1.347.858

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

273.118

242.601

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036

321.655

318.428

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037

654.333

395.244

23

DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

46.644

33.931

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039

329.451

242.483

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040

19.999

19.999

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041

0

0

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

0

0

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

28.054

95.172

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI

044

-272.460

287.338

99

90

SPLOŠNI SKLAD

045

0

0

91

REZERVNI SKLAD

046

0

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

047

177.636

204.451

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

0

0

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA
V JAVNIH SKLADIH

049

0

0

9410

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

050

0

0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Bilanca stanja
na dan 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka
za
AOP

Znesek

ZNESEK - Tekoče
leto

ZNESEK Predhodno leto

9411

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

051

0

0

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

052

0

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053

0

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054

51.665

71.664

97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

055

0

0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056

1.546.607

1.539.265

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057

0

13.103

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058

0

0

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059

2.048.368

1.541.145

I. PASIVA SKUPAJ

060

1.400.794

1.635.196

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

061

0

0

99

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Kranj,

Tanja Bizovičar

Andreja Cerkvenik Škafar

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika
BGP, KRANJ

Šifra uporabnika:
27740

Sedež uporabnika:
Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj

Šifra dejavnosti:
86.100
Matična številka:
5053820000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA

1

2

Oznaka
za
AOP

3

Znesek

ZNESEK - Tekoče
leto

ZNESEK Predhodno leto

4

5

I. SKUPAJ PRIHODKI

401

5.657.547

5.628.050

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE

402

5.331.242

5.310.726

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

403

4.973.978

4.927.418

a. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna

404

0

0

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

405

0

0

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije

406

0

0

b. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov

407

0

0

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za tekočo porabo

408

0

0

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za investicije

409

0

0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja

410

4.973.978

4.927.418

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo

411

4.973.978

4.927.418

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije

412

0

0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in
agencij

413

0

0

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za
tekočo porabo

414

0

0

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za
investicije

415

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za
tekočo porabo

416

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za
investicije

417

0

0

del 740

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacij

418

0

0

f. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

419

0

0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službe

420

357.264

383.308

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne službe

421

324.873

320.012

del 7102

Prejete obresti

422

0

0

741
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka
za
AOP

Znesek

ZNESEK - Tekoče
leto

ZNESEK Predhodno leto

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

423

0

0

del 7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja
javne službe

424

0

0

72

Kapitalski prihodki

425

0

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

426

32.391

63.296

731

Prejete donacije iz tujine

427

0

0

732

Donacije za odpravo posledic naravnih
nesreč

428

0

0

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

429

0

0

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

430

0

0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU

431

326.305

317.324

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu

432

326.305

317.324

del 7102

Prejete obresti

433

0

0

del 7103

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi
prihodki od premoženja

434

0

0

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

435

0

0

del 7141

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz
izvajanja javne službe

436

0

0

II. SKUPAJ ODHODKI

437

5.666.503

5.721.158

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE

438

5.352.625

5.407.836

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

439

3.441.687

3.241.575

del 4000

Plače in dodatki

440

2.371.945

2.236.917

del 4001

Regres za letni dopust

441

77.432

46.054

del 4002

Povračila in nadomestila

442

184.854

175.471

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

443

0

0

del 4004

Sredstva za nadurno delo

444

384.312

353.126

del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

445

356.651

404.638

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

446

66.493

25.369

B. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

447

498.070

465.779

del 4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

448

298.937

277.826

del 4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

187.614

176.492

del 4012

Prispevek za zaposlovanje

450

1.863

1.873

del 4013

Prispevek za starševsko varstvo

451

2.847

2.660

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

452

6.809

6.928
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka
za
AOP

Znesek

ZNESEK - Tekoče
leto
1.346.296

ZNESEK Predhodno leto

C. Izdatki za blago in storitve za
izvajanje javne službe

453

1.572.343

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

454

15.323

18.624

del 4021

Posebni material in storitve

455

780.661

985.971

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

456

132.224

126.289

del 4023

Prevozni stroški in storitve

457

27.781

29.587

del 4024

Izdatki za službena potovanja

458

18.862

21.352

del 4025

Tekoče vzdrževanje

459

165.157

208.785

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

460

76.866

69.305

del 4027

Kazni in odškodnine

461

1.700

400

del 4028

Davek na izplačane plače

462

0

0

del 4029

Drugi operativni odhodki

463

127.722

112.030

403

D. Plačila domačih obresti

464

10.055

5.585

404

E. Plačila tujih obresti

465

0

0

410

F. Subvencije

466

0

0

411

G. Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

467

0

0

412

H. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

468

0

0

413

I. Drugi tekoči domači transferji

469

0

0

J. Investicijski odhodki

470

56.517

122.554

4200

Nakup zgradb in prostorov

471

0

8.139

4201

Nakup prevoznih sredstev

472

0

0

4202

Nakup opreme

473

53.370

86.744

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

474

3.147

27.671

4204

Novogradnja, rekonstrukcija in
adaptacije

475

0

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

476

0

0

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

477

0

0

4207

Nakup nematerialnega premoženja

478

0

0

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring

479

0

0

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog

480

0

0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA TRGU

481

313.878

313.322

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu

482

195.844

183.716

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu

483

31.904

29.625

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu

484

86.130

99.981
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka
za
AOP

Znesek

ZNESEK - Tekoče
leto

ZNESEK Predhodno leto

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

485

0

0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

486

8.956

93.108

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Kranj,

Tanja Bizovičar

Andreja Cerkvenik Škafar

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika
BGP, KRANJ

Šifra uporabnika:
27740

Sedež uporabnika:
Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj

Šifra dejavnosti:
86.100
Matična številka:
5053820000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV

1

NAZIV KONTA

2

Oznaka
za
AOP

3

Znesek

ZNESEK - Tekoče
leto

ZNESEK Predhodno leto

4

5

750

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

500

0

0

7500

Prejeta vračila danih posojil od
posameznikov in zasebnikov

501

0

0

7501

Prejeta vračila danih posojil od javnih
skladov

502

0

0

7502

Prejeta vračila danih posojil od javnih
podjetij in družb, ki so v lasti države ali
občin

503

0

0

7503

Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

504

0

0

7504

Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij

505

0

0

7505

Prejeta vračila danih posojil od občin

506

0

0

7506

Prejeta vračila danih posojil-iz tujine

507

0

0

7507

Prejeta vračila danih posojil-državnemu
proračunu

508

0

0

7508

Prejeta vračila danih posojil od javnih
agencij

509

0

0

7509

Prejeta vračila plačanih poroštev

510

0

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

511

0

0

440

V. DANA POSOJILA

512

0

0

4400

Dana posojila posameznikom in
zasebnikom

513

0

0

4401

Dana posojila javnim skladom

514

0

0

4402

Dana posojila javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin

515

0

0

4403

Dana posojila finančnim institucijam

516

0

0

4404

Dana posojila privatnim podjetjem

517

0

0

4405

Dana posojila občinam

518

0

0

4406

Dana posojila v tujino

519

0

0

4407

Dana posojila državnemu proračunu

520

0

0

4408

Dana posojila javnim agencijam

521

0

0

4409

Plačila zapadlih poroštev

522

0

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

523

0

0

VI/1 PREJETA MINUS DANA
POSOJILA

524

0

0

VI/2 DANA MINUS PREJETA
POSOJILA

525

0

0
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Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Kranj,

Tanja Bizovičar

Andreja Cerkvenik Škafar

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika
BGP, KRANJ

Šifra uporabnika:
27740

Sedež uporabnika:
Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj

Šifra dejavnosti:
86.100
Matična številka:
5053820000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV

1

NAZIV KONTA

2

Oznaka
za
AOP

3

Znesek

ZNESEK - Tekoče
leto

ZNESEK Predhodno leto

4

5

50

VII. ZADOLŽEVANJE

550

0

0

500

Domače zadolževanje

551

0

0

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

552

0

0

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih
institucijah

553

0

0

del 5003

Najeti krediti pri državnem proračunu

554

0

0

del 5003

Najeti krediti pri proračunih lokalnih
skupnosti

555

0

0

del 5003

Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja

556

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

557

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih

558

0

0

501

Zadolževanje v tujini

559

0

0

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA

560

19.999

19.999

550

Odplačila domačega dolga

561

19.999

19.999

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam

562

19.999

19.999

5502

Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam

563

0

0

del 5503

Odplačila kreditov državnemu proračunu

564

0

0

del 5503

Odplačila kreditov proračunom lokalnih
skupnosti

565

0

0

del 5503

Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja

566

0

0

del 5503

Odplačila kreditov drugim javnim
skladom

567

0

0

del 5503

Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

568

0

0

Odplačila dolga v tujino

569

0

0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

570

0

0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

571

19.999

19.999

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH

572

0

0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH

573

28.955

113.107

551
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Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Kranj,

Tanja Bizovičar

Andreja Cerkvenik Škafar

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika
BGP, KRANJ

Šifra uporabnika:
27740

Sedež uporabnika:
Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj

Šifra dejavnosti:
86.100
Matična številka:
5053820000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
za
AOP

Znesek

ZNESEK-Prihodki in ZNESEK-Prihodki in
odhodki za izvajanje odhodki od prodaje
javne službe
blaga in storitev na
trgu
1

2

3

4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

660

5.288.361

338.886

PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

661

5.288.361

338.886

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

662

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

663

0

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

664

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

775

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

13.607

0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

667

64.451

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

668

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

669

64.451

0

D) CELOTNI PRIHODKI

670

5.367.194

338.886

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV

671

2.040.537

130.709

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672

0

0

460

STROŠKI MATERIALA

673

771.061

49.391

461

STROŠKI STORITEV

674

1.269.476

81.318

760

del 466

F) STROŠKI DELA

675

3.537.880

226.623

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

2.754.019

176.412

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

677

447.087

28.639

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

336.774

21.572

462

G) AMORTIZACIJA

679

223.689

14.329

463

H) REZERVACIJE

680

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

681

25.299

0

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

7.382

0

468

L) DRUGI ODHODKI

683

1.352

0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI

684

5.503

0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
za
AOP

Znesek

ZNESEK-Prihodki in ZNESEK-Prihodki in
odhodki za izvajanje odhodki od prodaje
javne službe
blaga in storitev na
trgu
del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

685

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

686

5.503

0

N) CELOTNI ODHODKI

687

5.841.642

371.661

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

688

0

0

P) PRESEŽEK ODHODKOV

689

474.448

32.775

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

690

0

0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

691

0

0

del 80

Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

692

474.448

32.775

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

693

0

0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Kranj,

Tanja Bizovičar

Andreja Cerkvenik Škafar

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika
BGP, KRANJ

Šifra uporabnika:
27740

Sedež uporabnika:
Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj

Šifra dejavnosti:
86.100
Matična številka:
5053820000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
NAZIV

Oznak
a za
AOP

ZNESEK Nabavna
vrednost
(1.1.)

ZNESEK Popravek
vrednost
(1.1.)

ZNESEK Povečanje
nabavne
vrednosti

ZNESEK Povečanje
popravka
vrednosti

ZNESEK Zmanjšanj
e nabavne
vrednosti

ZNESEK Zmanjšanj
e
popravka
vrednosti

ZNESEK Amortizaci
ja

ZNESEK Neodpisan
a vrednost
(31.12.)

ZNESEK Prevredno
tenje
zaradi
okrepitve

ZNESEK Prevredno
tenje
zaradi
oslabitve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 (3-4
+5-6-7
+8-9)

11

12

I. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v upravljanju

700

6.411.793

5.066.436

51.115

0

95.050

89.547

299.351

1.091.618

0

0

A. Dolgoročno odloženi
stroški

701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske
pravice

702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Druga neopredmetena
sredstva

703

197.518

171.705

3.139

0

0

0

8.617

20.335

0

0

D. Zemljišča

704

142.416

0

0

0

0

0

0

142.416

0

0

E. Zgradbe

705

3.307.633

2.558.118

11.199

0

0

0

99.749

660.965

0

0

F. Oprema

706

2.748.594

2.336.613

36.777

0

89.547

89.547

190.985

257.773

0

0

G. Druga opredmetena
osnovna sredstva

707

15.632

0

0

0

5.503

0

0

10.129

0

0

II. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v lasti

708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročno odloženi
stroški

709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske
pravice

710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Druga neopredmetena
sredstva

711

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Zgradbe

713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. Oprema

714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G. Druga opredmetena
osnovna sredstva

715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Neopredmetena sredstva
in opredmetena osnovna
sredstva v finančnem najemu

716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročno odloženi
stroški

717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske
pravice

718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Druga neopredmetena
sredstva

719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Zgradbe

721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. Oprema

722

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G. Druga opredmetena
osnovna sredstva

723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Kranj,

Tanja Bizovičar

Andreja Cerkvenik Škafar

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika
BGP, KRANJ

Šifra uporabnika:
27740

Sedež uporabnika:
Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj

Šifra dejavnosti:
86.100
Matična številka:
5053820000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
VRSTA NALOŽB OZIROMA
POSOJIL

1

Oznak
a za
AOP

2

Znesek
naložb in
danih
posojil
(1.1.)

3

I. Dolgoročne finančne
naložbe

800

645

A. Naložbe v delnice

801

1. Naložbe v delnice v javna
podjetja

802

2. Naložbe v delnice v
finančne institucije

Znesek
popravkov
naložb in
danih
posojil
(1.1.)

Znesek
povečanja
naložb in
danih
posojil

Znesek
povečanj
popravkov
naložb in
danih
posojil

Znesek
zmanjšanj
a naložb in
danih
posojil

Znesek
zmanjšanj
a
popravkov
naložb in
danih
posojil

4

5

6

7

8

0

0

0

645

645

0

0

0

645

0

0

0

0

0

803

645

0

0

0

645

3. Naložbe v delnice v
privatna podjetja

804

0

0

0

0

4. Naložbe v delnice v tujini

805

0

0

0

B. Naložbe v deleže

806

0

0

1. Naložbe v deleže v javna
podjetja

807

0

0

2. Naložbe v deleže v
finančne institucije

808

0

3. Naložbe v deleže v privatna
podjetja

809

4. Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.d.

Znesek
naložb in
danih
posojil
(31.12)

9 (3+5-7)
0

Znesek
popravkov
naložb in
danih
posojil
(31.12.)

Knjigovod
ska
vrednost
naložb in
danih
posojil
(31.12.)

Znesek
odpisanih
naložb in
danih
posojil

10 (4+6-8)

11 (9-10)

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.o.o.

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Naložbe v deleže v tujini

812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Naložbe v plemenite
kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobno

813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe

814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Namensko premoženje,
preneseno javnim skladom

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Premoženje, preneseno v
last drugim pravnim osebam
javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe doma

817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe v tujini

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Dolgoročno dana posojila
in depoziti

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročno dana posojila

820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Dolgoročno dana posojila
posameznikom

821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Dolgoročno dana posojila
javnim skladom

822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Dolgoročno dana posojila
javnim podjetjem

823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Dolgoročno dana posojila
finančnim institucijam

824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Dolgoročno dana posojila
privatnim podjetjem

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Dolgoročno dana posojila
drugim ravnem države

826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Dolgoročno dana posojila
državnemu proračunu

827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Druga dolgoročno dana
posojila v tujino

828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročno dana posojila z
odkupom vrednostnih papirjev

829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
1. Domačih vrednostnih
papirjev

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Tujih vrednostnih papirjev

831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Dolgoročno dani depoziti

832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Dolgoročno dani depoziti
poslovnim bankam

833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Drugi dolgoročno dani
depoziti

834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Druga dolgoročno dana
posojila

835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Skupaj

836

645

0

0

0

645

0

0

0

0

0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Kranj,

Tanja Bizovičar

Andreja Cerkvenik Škafar

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika
BGP, KRANJ

Šifra uporabnika:
27740

Sedež uporabnika:
Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj

Šifra dejavnosti:
86.100
Matična številka:
5053820000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

1

2

Oznaka
za
AOP

3

Znesek

ZNESEK - Tekoče
leto

ZNESEK Predhodno leto

4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

860

5.627.247

5.537.805

PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

861

5.627.247

5.537.805

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

862

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

863

0

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

864

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

775

842

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

13.607

8.844

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

867

64.451

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

868

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

869

64.451

0

D) CELOTNI PRIHODKI

870

5.706.080

5.547.491

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV

871

2.171.246

2.291.909

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872

0

0

460

STROŠKI MATERIALA

873

820.452

913.906

461

STROŠKI STORITEV

874

1.350.794

1.378.003

F) STROŠKI DELA

875

3.764.503

3.466.511

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

2.930.431

2.756.187

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

877

475.726

434.548

del 464

760

del 466

DRUGI STROŠKI DELA

878

358.346

275.776

462

G) AMORTIZACIJA

879

238.018

225.377

463

H) REZERVACIJE

880

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

881

25.299

11.838

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

7.382

9.501

468

L) DRUGI ODHODKI

883

1.352

4.133

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI

884

5.503

1.894

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885

0

0

del 469

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
za
AOP

Znesek

ZNESEK - Tekoče
leto
del 469

ZNESEK Predhodno leto

OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

886

5.503

1.894

N) CELOTNI ODHODKI

887

6.213.303

6.011.163

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

888

0

0

P) PRESEŽEK ODHODKOV

889

507.223

463.672

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

890

0

0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

891

0

0

del 80

Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

892

507.223

463.672

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

893

0

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)

894

123

121

Število mesecev poslovanja

895

12

12

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Kranj,

Tanja Bizovičar

Andreja Cerkvenik Škafar

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA
Matična številka:

5053820000

Šifra uporabnika:

27740

Ime uporabnika:

BGP, KRANJ

Sedež (ulica, hišna številka in kraj):

Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:

Tanja Bizovičar

Telefonska številka:

04 208 28 42

Elektronski naslov:

tanja.bizovicar@bgp-kranj.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA
Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2016,
predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom
"TanjaB12".
obrazec

koda

Osnovni podatki

32fed22b22365e55714b6bc26521373d

Bilanca stanja

c8fbd6aab86c6376d15405e4b896beb9

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka baff7496a0c55ac37d668a60a29e0171
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

e7c4d598997eb34894a0524530fb0267

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

e6c412c2ba680997e71afc9cc0660ba8

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

2160e79186478744ca8b863c2a16efb2

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev d8666cdfea3d5a223810f38ccc6f5126
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

3dd29fee035390784d33381a373bcace

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

f197c619db4ed4673b80dcf8f1209b9c

VSI PODATKI

d7329e30133e129bdfd1e03923257210

E-podpisano: 28.02.2017 06:32
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Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA
Matična številka:

5053820000

Šifra uporabnika:

27740

Ime uporabnika:

BGP, KRANJ

Sedež (ulica, hišna številka in kraj):

Kidričeva cesta 38A, 4000 Kranj

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:

Tanja Bizovičar

Telefonska številka:

04 208 28 42

POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH
FINANC
Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2016,
vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "TanjaB12".
obrazec

koda

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

6dcb72105db3ea6418837982fbc71143

E-podpisano: 28.02.2017 06:33

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

