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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 direktor zavoda, 

− strokovni svet zavoda. 

  

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

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

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

 

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

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

posvet in priprava na poseg.  

 

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

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

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

terciarno ustanovo na terapijo oziroma na diagnostično obdelavo. 

 

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

ambulanto za urodinamske preiskave, ultrazvočno, kolposkopsko, histeroskopsko in triažno 

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

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

dojenčkov.  

 

Dispanzersko dejavnost na področju zdravstvenega varstva žensk opravljamo v treh ginekoloških 

ambulantah. Priznane imamo 3 nosilce te dejavnosti.  

 

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

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

 

V dispanzerju za ženske je bilo za naše ginekologe na dan 09.12.2019 opredeljenih 16.048 žensk. 
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PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
 

Slika 1: Organizacijska shema zavoda 

 
 

 

VODSTVO ZAVODA 

 

Direktor zavoda: Marko Breznik, univ.dipl.ekon. od 01.05.2019 dalje – prej Polona Podnar, dr.med. 

V.d. Strokovni direktor: Aleš Rozman, dr. med. od 01.08.2019 dalje 

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Špela Požun, DMS  

Vodja skupnih služb: Lea Ahčin, DMS 

Vodja FRS: Mateja Mramor Hrovat, dipl. ekon.  

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

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

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

in reanimatologije 

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

 

Člani sveta zavoda: 

- od 14.12.2017 so: mag. Alenka Bradač – predsednica,  Nada Mihajlović, Darko Loncnar, 

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

predstavnik MO in Jernej Bernik – predstavnik BGP. 
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POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI V LETU 2019 

  

• odstop direktorice Polone Podnar v mesecu aprilu. Z mesecem majem je funkcijo nastopil Marko 

Breznik, univ. dipl. ekon. 

• 18.01.2019 smo prejeli 100 paketov plenic Lumpi, kar predstavlja več kot 4000 plenic za 

novorojenčke. Pleničke nam je doniralo in dostavilo podjetje Mercator na osnovi prejetih všečkov 

naših simpatizerjev, ki so glasovali preko spletne strani. 

• 24.01.2019 – Knjigobežnica; Pacientke na ginekološkem oddelku imajo v času bivanja v bolnišnici 

na voljo knjige in revije, da si krajšajo čas. Po želji lahko knjigo vzamejo domov oz. tisto, ki so jo 

prinesle s seboj pustijo v knjigobežnici. 

• Dne 21.02.2019 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o Splošnem 

dogovoru za pogodbeno leto 2019. S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 se opredeli 

povišanje plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, kar pomeni 

zvišanje cen za cca 5 %. 

• 12.03.2019 je bila otvoritev obnovljenega porodnega bloka. 

• 06.05.2019 smo v avli bolnišnice postavili promocijsko stojnico za osveščanje o pomenu higiene 

rok. 

• 29.05.2019 smo imeli redni inšpekcijski nadzor s področja varstva pred požarom in evakuacije v 

objektu  

• Dne 30.05.2019 smo z Ministrstvom za zdravje podpisali Vlogo ustanovitelja za zagotovitev 

sredstev za pokrivanje zapadlih obveznosti Javnega zdravstvenega zavoda, za poziv vladi RS, da 

v skladu z 2. odst. 49. čl. Zakona o zavodih, zagotovi sredstva za pokrivanje obveznosti. Dne 

13.06.2019 smo na podračun odprt pri UJP dobili nakazan znesek v višini 930.985,18 EUR, 

kolikor je znašal na dan 30.05.2019 dolg do dobaviteljev. 

• V mesecu maju smo s strani CUVD Radovljica prejeli donacijo - EKO voziček, ki je prejel 1.mesto 

v posebni kategoriji kreativnega natečaja za Ekošolo Eko-paket 2018/19, s katerim ozaveščajo o 

pravilnem ravnanju s kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS), ter njenim pravilnim 

ločevanjem. 

• Dne 07.06.2019 smo podpisali pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno 

leto 2019 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj. 

• 12.06.2019 smo imeli 8. redni nadzor nad našim DEPO-jem krvi s strani Zavoda za transfuzijsko 

medicino (ZTM). 

• z mesecem avgustom je funkcijo strokovnega direktorja nastopil Aleš Rozman, dr. med. 

• dne 27.09.2019 smo od Ministrstva za finance, Urad za nadzor proračuna prejeli Zapisnik o 

opravljenem inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev 

finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, iz katerega izhaja, da mora naša bolnišnica na 

osnovi 7. člena Zakona (ZIUFSZZ) v proračun vrniti 122.166 €ur  

• dne 10.10.2019 smo podali pripombe na zg. naveden Zapisnik 

• dne 20.11.2019 smo prejeli Odločbo UNP, s katero zavračajo našo pritožbo 

• 03.12.2019 smo poslali pritožbo na vlado RS 

• 15.11.2019 je potekala redna akreditacijska presoja po AACI standardu za področje odličnosti v 

porodništvu.  

• V letu 2019 smo izvedli en interni strokovni nadzor nad delom v ginekoloških ambulantah 

primarnega nivoja nad potekom obravnave pacientk.  

• Tudi v letu 2019 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.  

• Prejeli smo 5.079 EUR donacij za izobraževanje zaposlenih. 
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• Skladno s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah redno spremljamo in javljamo naše 

čakalne dobe ustreznim institucijam. 

• Skladno z navodili Ministrstva za zdravje redno spremljamo in poročamo kazalnike kakovosti na 

MZ in jih objavljamo na naši spletni strani. 

• Nenehno vpeljujemo in nadgrajujemo sistem varnosti in kakovosti obravnav naših pacientov s 

poudarkom osredotočenosti na pacienta. 

• Udeleževali smo se strokovnih izobraževanj doma in v tujini in sodobna spoznanja stroke prenašali 

na sodelavce in v naše vsakodnevno delo. 

• Nadaljujemo z aktivnostmi na področju informacijske varnosti podatkov v sklopu Z-Neta, zaradi 

projekta e-Zdravje. 

• Večkrat letno nas obiščejo gospe - Muce copatarice Gorenjskega glasa, ki našim novorojenčkom 

naredijo in prinesejo copatke. Še naprej sodelujemo z dobrodelnim projektom »Hobotnice za 

nedonošenčke«. 

• V letu 2019 smo začeli z novimi projekti: 

- 23.01.2019 Projekt »Knjigobežnica« - Na ginekološkem oddelku smo uredili prostor za 

knjigobežnico, kjer nudimo pacientkam knjige in revije 

- 15.05.2019 Projekt «Telesna vadba v nosečnosti in po porodu« - Nosečnicam in porodnicam 

želimo ponuditi še dodatne informacije in pomoč pri varnem izvajanju telesne vadbe v 

nosečnosti in po porodu. 

- 27.09.2019 Projekt »Povezani s srcem za Gorenjsko« - 5. promocijski tek gorenjskih bolnišnic 

ob svetovnem dnevu srca. 

- 07.10.2019 Projekt »Facebook« - Promocija bolnišnice širši javnosti in redno obveščanje 

pacientk o aktualnih temah in storitvah v BGP Kranj 

- 11.12.2019 Projekt "Aromaterapija pri porodu" - Aromaterapija je odlična za lajšanje porodnih 

bolečin, pospeševanje popadkov, sprostitev , stimulacijo in povezovanje z otrokom. 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

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

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

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

8/07, 102/10: 

 

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

uporabnika; 

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

razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

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

posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

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

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

ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

dela; 

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

poročila preteklega leta ali več preteklih let; 

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

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

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

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

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

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

izvedljivi; 

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

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

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

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

DELOVNO PODROČJE ZAVODA 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

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

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17), 

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

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

ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 

95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 

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

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

- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi, 

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS. 

-Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, 

katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17). 

 

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

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

ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 

71/17 – ZIPRS1819), 

- 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, 100/15, 84/16, 75/17 

in 82/18), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 

75/17), 

- 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18), 

- 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), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5581
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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- 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). 

 

c) Interni akti zavoda: 

- Statut Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj – 04.09.2008, 07.05.2009,   

  09.07.2009, 16.11.2010, 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest – 29.07.2008, aneksa 08.09.2008 in 28.03.2009, 

- Akt o notranji organizaciji – 27.05.2013, 

- Poslovnik o delovnem času, izrabi delovnega časa in evidentiranju – 15.05.2014, 

- Pravilnik o računovodstvu – 20.11.2012, 

- Pravilnik o notranjem revidiranju – 15.11.2011, 

- Pravilnik o popisu – 10.10.2012, 

- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru – 09.10.2009, 

- Pravilnik o zagotavljanju pravic bolnikom – 25.02.2002, 

- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih podatkov v BGP – 15.04.2014, 

- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost – 05.11.2009, 

- Pravilnik o načinu zagotavljanja informacij javnega značaja – 08.04.2009, 

- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v zavodu – 11.12.2009, 

- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in mobilnih telefonov v službene namene 

   01.10.2014, 

- Pravilnik o obvladovanju projektov – 16.05.2012, 

- Pravilnik za pripravo standardov in kliničnih poti v zavodu – 17.12.2009, 

- Pravilnik o študentskem ter podjemnem delu – 02.02.2015, 

- Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih 

  substanc pri zaposlenih – 19.04.2010, 

- Strategija upravljanja s tveganji – 19.12.2008, 

- Poslovnik o volitvah predstavnika zavoda v svet zavoda – 23.05.2013, 

- Poslovnik o delu sveta zavoda – 09.03.2010, 

- Poslovnik o delu razpisne komisije za izbor direktorja zavoda – 13.05.2014, 

- Poslovnik o osebni zaščitni delovni obleki in obutvi – 13.06.2012, 

- Poslovnik o volitvah  delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu – 22.04.2001, 

- Navodila o varovanju dostojanstva zaposlenih pri delu – 23.03.2012, 

- Pravila o izvajanju pripravništva in specializacije v BGP Kranj – 01.02.2006, 

- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo – 01.04.2014, 

- Izjava o varnosti – revidirane 2012, 

- Pravilnik o blagajniškem poslovanju – 03.01.2011, 

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

  18.05.2011, 

- 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 – 20.03.2012, 

- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev – 01.03.2013, 

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

  ostalih osebah (pacientih in obiskovalcih) – 24.05.2016, 

- Navodilo za izvajanje evidence o zdravniških licencah in licencah zdravstvenih delavcev – 

  11.05.2015, 

- Program preprečevanja bolnišničnih okužb – 19.11.2015, 

- Kodeks priporočenega obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju v BGP Kranj – 
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  25.11.2015, 

- Sestava in poslovnik o delu strokovnega sveta – 24.11.2015, 

- Klasifikacijski načrt BGP – 10.04.2017, 

- Načrt varovanja varnostnega območja BGP – 28.02.2017, 

- Navodila za izvajanje varnostno recepcijske službe BGP – 28.02.2017, 

- Navodilo za uporabo službenih mobitelov – 29.11.2017, 

- Pravilnik o preprečevanju legionele v internem vodovodnem sistemu BGP Kranj – 

  24.10.2017. 

 

 

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. 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.  

 

- 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. 
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- 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. 

 

- na področju financiranja 

Glavni cilj na področju financiranja je dolgoročno stabilno poslovanje z izpolnjevanjem 

obveznosti do ZZZS. Še naprej si bomo prizadevali za korektno plačilo podcenjenih storitev. 

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. V 

podjetju Atelje Arhitekt d.o.o. so pripravili Idejni projekt -  IDP  obnove. Naš cilj je, da bi čim 

prej začeli s prenovo celotne stavbe. Prvi korak v to smer je že narejen, saj smo v letu 2019, s 

pomočjo donacij in sredstev Ministrstva za zdravje, obnovili prostore porodnega bloka. V 

pripravi je projekt za energetsko sanacijo. S soglasjem Ministrstva za zdravje, se bomo nanj 

prijavili, da bi pridobili sredstva EU in zatem izvedli energetsko sanacijo bolnišnice.  

 

 

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 

V letu 2019 smo bili osredotočeni na doseganje sledečih ciljev: 

• izvajanje programa sanacije v skladu sanacijskim načrtom: 

- zagotavljanje tekočega stabilnega poslovanja z izpolnjevanjem obveznosti do ZZZS 

ter uresničevanjem letnega finančnega in poslovnega načrta, 

- obvladovanje stroškov, 

• razvoj kakovosti, 

• zagotavljanje zakonitega poslovanja, 

• učna bolnišnica, 

• preprečevanje bolnišničnih okužb, 

• razvoj področja ginekologije na področju patologije medeničnega dna, 

• razvoj endoskopske ginekološke kirurgije, 

• nadaljevanje prenosa kompetenc na srednji nivo managementa. 

 

 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

V letu 2019 smo delno realizirali zastavljene cilje. Podrobnejši pregled načrtovanih ciljev ter 

doseganje le-teh je podano v sledeči tabeli: 
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Tabela 1: Realizacija letnih ciljev  

Cilj Kazalec doseganja cilja Ciljna vrednost 

kazalnika 

Obrazložitev 

realizacije/ 

nerealizacije 

Zagotavljati 

zakonito 

poslovanje  

Odsotnost sankcij zunanjih inštitucij zaradi 

kršenja zakonodaje. 

  0 0 

Zagotavljati 

tekoče stabilno 

poslovanje  

V finančnem smislu pomeni zagotavljati 

ustrezno plačilno sposobnost ter tekoče 

poravnavati obveznosti ob njihovi zapadlosti. 

Koeficient plačilne 

sposobnosti 1 

0,11 

Razlaga v točki 2.3.1 

(Računovodsko por.) 

Izpolnjevanje 

obveznosti do 

ZZZS 

Število evidentiranih in obračunanih storitev iz 

Pogodbe z ZZZS 2019 

100 % 95 % 

Razlaga v točki 4.2.2 

(Poslovno por.) 

Poslovati s 

presežkom 

prihodkov nad 

odhodki. 

Kazalnik gospodarnosti Več kot ali enako 1 1,07 

Razlaga v točki 2.3. 

(Računovodsko por.) 

Obvladovanje 

stroškov 

Uveden sistem spremljanja stroškov po 

pacientu na področju laparoskopskih operacij. 

100 % 50 % 

Razlaga v Tabeli 10 

Preprečevanje 

bolnišničnih 

okužb 

Število evidentiranih bolnišničnih okužb. 0 2 

Razvoj področja 

ginekologije na 

področju 

patologije 

medeničnega dna 

Povečano število magnetoterapij glede na leto 

2019 

32 % več prihodkov 0% 

Razlaga v Tabeli 10 

Preverjanje 

zadovoljstva 

zaposlenih 

Število zaposlenih, ki so oddali anketo o 

zadovoljstvu zaposlenih.  

Vsaj 60 % Izpolnjenih je bilo  

23 % anket.  

Razlaga v Tabeli 10  

Preverjanje 

zadovoljstva 

pacientk na 

bolnišničnih 

oddelkih 

% zadovoljstva pacientk na oddelkih. Cilji za leto 2019 so 

opredeljeni v 

Analizi anket 

Razlaga pod Tabelo 1 

 

Preverjanje 

zadovoljstva 

pacientk v 

dispanzerju za 

ženske in CBD 

% zadovoljnih pacientk v dispanzerju za ženske 

in CBD. 

Cilji za leto 2019 so 

opredeljeni v 

Analizi anket 

Razlaga pod Tabelo 1 

 

Trženje storitev, 

ki niso v okviru 

obveznega 

zdravstvenega 

zavarovanja 

Višina prihodkov iz navedenega naslova glede 

na predhodno leto. 

3 % 1%,  

razlaga v Tabeli 10 

 

 

V letu 2019 smo imeli več nadzorov: 

• Dne 08.01.2019 smo imeli inšpekcijski nadzor s strani Inšpekcije RS za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je ugotovil neskladje glede 5. člena Uredbe 852/2004 

glede dokumentacije HACCP in nam odredili rok 30.03.2019 za odpravo tega neskladja.  

• Dne 25.04.2019 smo imeli s strani Zdravstvenega inšpektorata izredni inšpekcijski nadzor 

nad omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov; minimalnih sanitarnih 

zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih. 

• Dne 13. in 15.05.2019, zatem 26. in 27.08.2019 ter ponovno 02. in 03.09.2019 je potekal 

redni inšpekcijski nadzor s strani JAZMP nad preskrbo s človeškimi tkivi in celicami 

namenjenimi za zdravljenje. 
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• Dne 29.05.2019 smo imeli s strani Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami redni inšpekcijski nadzor s področja varstva pred požarom in evakuacije v 

objektu. Inšpektor je odredil, da je potrebno urediti intervencijske poti in načrt evakuacije. 

• Dne 12.06.2019 smo imeli 8. redni nadzor nad našim DEPO-jem krvi s strani Zavoda za 

transfuzijsko medicino (ZTM). 

• Dne 30.07.2019 smo imeli v kuhinji inšpekcijski nadzor s strani NLZOH glede zagotavljanja 

higienskega stanja obrata v okviru notranjega nadzora in s strani. 

• Prav tako dne 30.07.2019 smo imeli inšpekcijski nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata 

vezano na nalezljive bolezni, minimalne sanitarne zdravstven pogoje v javnih zdravstvenih 

zavodih, ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti v objektih, 

namenjenih tej dejavnosti, vezano na zdravniško službo in pacientove pravice. 

• Dne 05.08.2019 smo imeli s strani Urada za nadzor proračuna nadzor nad porabo sredstev 

iz naslova ZIUFSZZ, ki je ugotovil domnevno nezakonito porabo sredstev v višini 122.166 

EUR. 

• Dne 28.08.2019 smo imeli s strani ZZZS OE Kranj redni nadzor nad izvajanjem in 

uresničevanjem pogodbe ter izvajanjem programa zdravstvenih storitev, ki je ugotovil 

nepravilno kodiranje v višini 80,22 EUR. 

• Dne 15.10.2019 smo imeli s strani AACI redno letno akreditacijsko presojo po standardu 

AACI in ISO 9001. 

• Dne 10.10.2019 smo imeli redni strokovni nadzor s strani Zdravniške zbornice vezano na 

presojo zdravljenja pacientke Jane Saje, ki ni ugotovil nepravilnosti. 

 

Nezaključene tožbe oziroma tožbe v teku: 

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

rente PCT v višini 1.018.047,62 EUR, teče od leta 2016.  

 

V letu 2019 smo izvedli interno anketo o zadovoljstvu pacientk na ginekološkem oddelku. Ker 

je od 11.11.2019 do 13.12.2019 v sklopu PREMS potekala tudi  nacionalna raziskava o 

izkušnjah pacientov z obravnavo v bolnišnici, je bil odziv na interno anketo slabši kot preteklo 

leto, kar je posledično vplivalo tudi na rezultate.  

 

Poleg omenjene ankete smo izvedli tudi anketo o zadovoljstvu pacientk na porodniškem 

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

posameznih zdravnikih. 

 

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

kakovostjo storitev kot tudi z odnosom osebja.   

 

Kriterij za ocenjevanje Ocena 

2018 

Ocena 

2019 

Vljudna in spoštljiva obravnava pacientk s strani zdravnikov 99 % 93% 

Razumljivi odgovori zdravnikov 92 % 81% 

Razumljivi odgovori pred posegi 97 % 88% 

Zagotavljanje zasebnosti pacientkam s strani zdravnikov 80 % 76% 

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

Razumljivi odgovori s strani medicinskih sester 97 % 95% 

Zagotavljanje zasebnosti pacientkam s strani medicinskih sester 86 % 74% 

Čakanje na medicinsko sestro do 5 minut 96 % 45% 

Enake informacije s strani različnih zdravnikov in medicinskih sester  96 % 93% 

Občutek, da zdravniki in medicinske sestre njihove pritožbe jemljejo resno 92 % 7% 
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Narejeno je bilo vse za zmanjšanje bolečin 100 % 71% 

Pojasnitev razlogov jemanja zdravil 89 % 55% 

Vedno čista soba, stranišče, kopalnica 88 % 86% 

Informacije glede zdravil za jemanje doma 97 % 55% 

Informacije o stranskih učinkih zdravil 87 % 43% 

 

Večina ocen se je primerjalno na preteklo leto nekoliko poslabšalo, pri čemer je pomembno, da 

so bile ocene v letu 2018 v povprečju visoke. Rezultati ankete so odraz tudi večje zahtevnosti 

pacientk v času hospitalizacije. Vzrok nizkega odstotka (45%) odgovora do 5 minut pri 

vprašanju koliko časa je trajalo, da je prišla medicinska sestra, ko so jo pacientke potrebovale 

je odraz 50% odstotka, da pacientke niso potrebovale pomoči. Nizek odstotek (7%) 

zadovoljstva, pri vprašanju ali zdravniki in medicinske sestre pritožbe pacient jemljejo resno, 

je odraz visokega odstotka (90%), da pacientke niso imele pritožb. Tudi pri vprašanjih o 

razlogih jemanja zdravil je zadovoljstvo izraženo v nizkem odstotku (55%), kar je odraz, 36% 

odstotka, da pacientke niso potrebovale nobenih zdravil. 

 

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

zadovoljstvo pacientk.  

 

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

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

bolnišnico. Podatki kažejo, da je v letu 2019 manj anketiranih porodnic kot v letu 2018 rodilo 

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

bolečine, pa se odloča za epiduralno analgezijo.  

 

Kriterij za ocenjevanje Ocena 

2018 

Ocena 

2019 

Ocena babice 94 % 96% 

Ocena zdravnika 81 % 85% 

Ocena strežnic 90 % 87% 

Zadovoljstvo s potekom poroda 59 % 68% 

Ocena sobnega ginekologa 80 % 76% 

Ocena pediatra 92 % 89% 

Ocena medicinske sestre za novorojenčke 90 % 89% 

Ocena medicinske sestre za mamice 87 % 87% 

Ocena oddelčne medicinske sestre 86 % 87% 

Ocena fizioterapevtke 77 % 68% 

Navodila in pomoč pri dojenju 94 % 93% 

Brezhibna čistoča prostorov 36 % 30/ 

Zagotavljanje zasebnosti porodnicam 98 % 93% 

 

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 97 % 

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

strokovnosti in prijaznosti osebja.  

 

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

storitev kot tudi naš individualni pristop do pacientov in prijaznost osebja.  
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V dispanzerju za ženske so pacientke zadovoljne z izbranim ginekologom, saj večina (94%) 

ne razmišlja o zamenjavi svojega ginekologa. 

 

Kriterij za ocenjevanje Ocena 

2018 

Ocena 

2019 

Priporočilo izbranega ginekologa prijateljicam 66 % 73% 

Zadovoljstvo s postopkom naročanja 57 % 72% 

Brez težav pri naročanju 71 % 84% 

Datum pregleda v skladu s pričakovanji 57 % 69% 

Čas čakanja na pregled od 30 do 

60 min 

do 15 

min 

Odlična ocena korektnosti medicinske sestre ob pregledu 76 % 84% 

Dobro mnenje o strokovnem delu nemedicinskega osebja 70 % 77% 

Vključenost pacientke s strani zdravnika v odločanje o zdravljenju 77 % 76% 

Zadovoljstvo z ginekološkim pregledom 78 % 84% 

Razumljivost podajanja informacij zdravnika o bolezni 77 % 79% 

Zadovoljstvo z obveščanjem o podaljšanem času čakanja 46 % 42% 

Urejenost čakalnice in sanitarij 38 % 51% 

Urejenost ambulante 41 % 44% 

Zagotavljanje zasebnosti 57 % 64% 

 

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

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

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

zaključku vprašalnikov. 

 

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

saj le 1 % pacientk razmišlja o zamenjavi le-tega in večina bi ga priporočila prijateljem. 

 

Kriterij za ocenjevanje Ocena  

2018 

Ocena 

2019 

Zadovoljstvo s časom, ki ga zdravnik nameni pacientki 86 % 87% 

Zanimanje zdravnika za težave pacientk 80 % 75% 

Dajanje vseh potrebnih informacij pacientkam 

o bolezni na razumljiv način 

84 % 76% 

Vključenost v odločanje o zdravljenju 85 % 70% 

Zadovoljstvo s pregledom 88 % 90% 

Možnost izražanja pohval in pritožb 88 % 88% 

Dobro mnenje o delovanju digitalnega mamografa 79 % 69% 

Dobre informacije o delovanju CBD 75 % 68% 

Zadovoljstvo z medicinsko sestro, pri kateri se naroča 96 % 95% 

Korektnost inženirja radiologije pri slikanju dojk 89 % 84% 

Zadovoljstvo z ostalim osebjem 93 % 93% 

Odlično mnenje o strokovnosti ostalega osebja 90 % 90% 

Urejenost ambulant 54 % 54% 

Urejenost čakalnice in sanitarij 50 % 48% 

Zadovoljstvo z zagotavljanjem zasebnosti 65 % 66% 
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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 2019 je bil pripravljen na osnovi pogodbe preteklega 

leta, Splošnega dogovora za leto 2019 (SD 2019), Aneksov št. 1, 2 in 3 k Splošnemu dogovoru 

za leto 2019. 

 

V sledeči tabeli prikazujemo pogodbeno dogovorjen program dela z ZZZS. 

 

Tabela 2: Pogodbeno dogovorjen obseg dela 

a)
 S

p
ec

ia
li

st
ič

n
a 

b
o

ln
iš

n
ič

n
a 

d
ej

av
n

o
st

 

  2018 2019 

Akutna bolnišnična obravnava 

št. 

primerov št. uteži 

št. 

primerov št. uteži 

Akutna v celoti 4.487 3.934 4.383 3.841 

Porodi 1.409 1.649 1.348 1.590 

Doječe matere 2018 2019    

Doječe matere (št. NOD) 371 300    

      

b
) 

S
p

ec
ia

li
st

ič
n

a 
am

b
u

la
n

tn
a 

d
ej

av
n

o
st

 

  2018 2019 

  št. točk št. obiskov št. točk št. obiskov 

Pediatrija 12.013 - 12.013 - 

Ginekologija in porodništvo 48.975 - 48.975 - 

Bolezni dojk 41.065 - 41.065 - 

  št. točk št. storitev št. točk št. storitev 

Mamografija 41.549 - 40.764 - 

  št. točk št. preiskav št. točk    št. preiskav 

UZ dojk 9.874 - 9.874 - 

      

c)
 O

sn
o

v
n

a 

d
ej

av
n

o
st

   2018 2019   

Dispanzer za ženske 

št. kol. iz 

obisk. 

št. kol. iz 

obisk.   

Preventiva in kurativa skupaj 87.582 87.582   

Preventiva  3.773 3.548   

 

V okviru akutne bolnišnične obravnave smo imeli za pogodbeno leto 2019 s pogodbo z ZZZS 

priznanih 4.383 SPP, v letu 2018 pa 4.487 SPP. Razliko predstavlja 104 primere, ki pomenijo 

razliko med realiziranimi primeri in planiranimi v letu 2019. 

 

Število porodov, program doječih mater in program medikamentozni splav so bili v Pogodbi 

2019 določeni na podlagi realizacije leta 2018. 

 

Osnova za določitev plana v specialističnih ambulantah je bila Pogodba 2018. 

 

V letu 2016 smo s Splošnim dogovorom 2016 in Aneksom št. 1 k SD 2016 dobili dodatnega 

nosilca v dispanzerju za ženske, vendar nimamo niti kadrovskih niti prostorskih zmogljivosti 

za realizacijo četrtega nosilca, zato smo predlagali, da imamo v Pogodbi 2019 priznane 3 

nosilce omenjene dejavnosti. Dispanzerska dejavnost spada na primarni nivo, BGP Kranj pa 

želimo razvijati kot strokovno ustanovo na sekundarnem nivoju, kjer je poudarek na 

ginekološki kirurgiji in porodništvu. 
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4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZZS in ostalih 

plačnikov 

 

Obrazec 1 Realizacija delovnega programa 2019 je v prilogi. 

 

Na področju akutne bolnišnične obravnave pogodbenih primerov nismo dosegli. Realizacija 

števila uteži, ki so osnova za plačilo, je bila 96,40 %. V primerjavi s preteklim letom smo 

realizirali višje število primerov in uteži, in sicer pretežno na račun povečanja števila porodov, 

kar gre med drugim pripisati tudi prenovljenemu porodnemu bloku. Razlog povečanja obsega 

realizacije pa je tudi v večjem obsegu operacij v veliki operacijski dvorani za 3,50%. 

 

Realizacija bolnišnično oskrbnih dni doječih mater je bila 4,3 % pod planom in 2,5 % pod 

lanskoletno realizacijo.  

 

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

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

bistveno nižje število točk od planiranega. Program pediatrije je bil za 10,1% nad planom, 

ginekološka in porodniška specialistika je bila za 5,8% nad planom, medtem ko je bil pregled 

dojk za 52,6%, program mamografije za 33% in UZ dojk za 55.30% pod planom. 

 

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

in sicer na področju pediatrije za 20,8%, ginekološko-porodniške specialistike za 32,6 %, 

pregleda dojk za 2%, medtem ko smo pri mamografiji in UZ dojk dosegli nižjo realizacijo kot 

v preteklem letu, in sicer pri mamografiji za 2,1 % in UZ dojk za 49,6 %.  

 

Naš center za bolezni dojk je od 22.2.2016 vključen v program DORA, kjer je na letnem nivoju 

priznanih 7.000 slikanj. V letu 2019 smo opravili 8.048 slikanj, kar je 15% nad planom in za 

24,6% več kot leto poprej. Ugotavljamo, 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. 

 

Pri programu medikamentozni splav smo bili za 3,5% pod planom in za 3,6 % pod lanskoletno 

realizacijo. Pri programih diagnostične histeroskopije in histeroskopske operacije smo bili pod 

planom in pod lanskoletno realizacijo.  

 

Program v dispanzerju za ženske je bil 5,9% pod planom in za 1,9% nad lanskoletno realizacijo.  

 

Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2018 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2019 (vključno z 

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

 
 

Razliko med Pogodbama za leti 2018 in 2019 predstavlja sprememba programa v Pogodbi 2019 

glede na Pogodbo 2018 (predstavljeno v točki 4.2.1.).  

Zap. št. DEJAVNOST PLAČANA 

VREDNOST 

2019

INDEKS 

POGODBA 

19/18

EUR % EUR % EUR

1. Akutna boln. obravnava 4.731.137 78,68 4.994.816 80,94 4.569.706 105,57

2. Doječe matere 13.295 0,22 12.144 0,20 11.615 91,34

3. Osnovna zdravstvena dejavnost 573.970 9,55 597.170 9,68 607.859 104,04

4. Spec. amb. dejavnost 694.898 11,56 566.895 9,19 578.492 81,58

Skupaj 6.013.299 100 6.171.025 100,00 5.767.672 102,62

POGODBA 2018 POGODBA 2019
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Odstopanja plačane realizacije v letu 2019 se od Pogodbe 2019 nanašajo na nedoseganje 

zakupljenega programa (predstavljeno v točki 4.2.2.). 

 

Slika 2: Pregled deležev prihodkov po dejavnostih (po plačani realizaciji 2019) 

 

 
 

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

prospektivnimi primeri  

Dejavnosti FN 2019 (Pog. 2019) Realizirano 2019 Indeks 2019/FN 2019 Struktura 2019 

 Št. 

primerov 

Št. 

uteži 

Št. 

primerov 

Št. 

uteži 

Št. 

primerov 

Št. 

uteži 
Primeri Uteži 

- ginekologija in 

porodništvo 
4.383 3.841 4.051 3.702 92,4 96,4 100,0 100,0 

SKUPAJ 4.383 3.841 4.051 3.702 92,4 96,4 100,0 100,0 

 

V letu 2019 se je povprečna utež celotne akutne bolnišnične obravnave povečala v naši 

bolnišnici iz 0,91 (v letu 2018) na 0,92.  

 

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019 

Naziv programa FN 2019 

(Pogodba 2019) 

Realizacija 

2019 

Indeks   

Re/FN19 

Porod 1.348 1.493 111 

Splav 160 148 92,5 

Operacija ženske stresne inkontinence 0 38 / 

Kirurško zdravljenje rakave bolezni 6 9 150 

SKUPAJ 1.514 1.688 111 

 

AKUTNA BOL. 
OBRAVNAVA

79%

DOJEČE MATERE
0%

OSNOVNA 
ZDRAVSTVENA 

DEJAVNOST
11%

SPEC. AMB. 
DEJAVNOST

10%
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Tako porode kot tudi splave je težko načrtovati, saj gre za primere, ki jih zaradi njihove 

specifike ni mogoče natančno načrtovati ali razporejati v čakalne vrste. V letu 2019 sta bila dva 

samoplačniška poroda. 

 

Slika 3: Pregled gibanja števila porodov po letih 

 

 
 

V letu 2019 je bilo 144 porodov več kot v letu 2018. Rast števila porodov je posledica 

prenovljenega porodnega bloka in strokovnega dela ter prijaznega odnosa zaposlenih. 

 

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

Naziv programa 
FN 2019  

(Pogodba 2019) 
Realizacija 2019 

Indeks  

Real. 19/ 

FN 19 

Medikamentozni splav 226 218 96,5 

Histeroskopska operacija 5 7 140 

Diagnostična 

histeroskopija 

5 4 80 

SKUPAJ 236 229 97 

 

Pri programu medikamentozni splav smo bili pod planom in pod lanskoletno realizacijo za 8 

primerov. Pri programu diagnostične histeroskopije smo pod planom za 1 primer, pri programu 

histeroskopske operacije pa nad planom in nad lanskoletno realizacijo za 2 primera. 

Vsi programi so plačani po realizaciji. 

 

Tabela 7: Pregled števila realiziranih operacij (št. pac.) 

  2018 2019 2019/2018 

Velike operacije 1.212 1.255 103,5 

Male operacije 809 684 84,5 

SKUPAJ 2.021 1.939 95,9 

 

V letu 2019 smo realizirali več velikih in manj malih operacij kot v letu 2018, skupno število 

operacij je tako bilo za 4,1 % nižje kot v letu 2018. Povprečna ležalna doba se je v letu 2019 

malenkost skrajšala, in sicer iz 2,5 dni v letu 2018 na 2,4 dni.  
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Slika 4: Pregled realiziranih operacij v letih 2018 in 2019 

 

 
 

4.2.3. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje 

 

Naša bolnišnica je vstopila skladno z e-zdravjem v sistem e-recepta in e-napotnice.  

 

Zaposlene zdravnike smo obvestili, da je z 10.4.2017 stopil v veljavo sistem e-naročanja in da 

so papirnate napotnice namenjene samo še za stopnjo nujnosti 1 (Nujno). 

 

Projekt e-recept podpiramo, ga izvajamo in se trudimo tudi ob pojavu sistemskih napak. 

Za projekt CRPP smo povezani z informacijsko hišo Infonet. 

 

 

4.3. POSLOVNI IZID 

 

Leto 2019 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki. 

 

Tabela 8: Poslovni izid (v EUR)                                                                                                                                   

 LETO 

2018 

FN 2019 LETO 

2019 

INDEKS 

Real. 

2019/ 

Real. 

2018 

INDEKS  

Real. 

2019/ FN 

2019 

CELOTNI PRIHODKI 5.689.696 7.488.654 7.424.968 130,5 99,1 

CELOTNI ODHODKI 6.698.299 7.485.784 6.950.554 103,8 92,8 

POSLOVNI IZID -1.008.603 2.870 474.414 - - 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 - - 

POSLOVNI IZID Z 

UPOŠTEVANJEM DAVKA 

OD DOHODKA 

-1.008.603 2.870 474.414 - - 

DELEŽ 

PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA 

V CELOTNEM PRIHODKU 

17,73 % 0,04 % 6,39 % - - 
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Presežek prihodkov nad odhodki je v letu 2019 znašal 474.414 EUR, kar je boljše od 

načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki in boljše od preteklega leta, ko je bolnišnica leto 

2018 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 1.008.603 EUR. 

 

Brez prejetih sredstev iz državnega proračuna bi bolnišnica poslovno leto 2019 zaključila s 

presežkom odhodkov nad prihodki v višini 456.571 EUR.  

 

Glavni razlog za presežek odhodkov nad prihodki, brez upoštevanja sredstev iz državnega 

proračuna, je nedoseganje zakupljenega programa. Ob 100% realizaciji zakupljenega programa 

bi bili prihodki višji za 403.439 EUR, brez upoštevanja dodatnih stroškov, ki bi ob realizaciji 

programa morda nastali. 

 

Velik vpliv na poslovanje bolnišnice imajo sprejeti zakoni, ki povečujejo stroške dela, zaradi 

česar bi se morale hkrati poviševati cene zdravstvenih storitev s strani ZZZS.  
 
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 izračuni. 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 priznano 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 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«.  

 

Da bi lahko bolnišnica v bodoče dosegala 100% izvajanje programa sklenjenega z ZZZS, bi 

bilo nujno potrebno urediti vsaj bivalne pogoje na oddelkih, kjer je stanje izrazito slabo, kar bi 

zagotovo pripomoglo k temu, da bi se za obravnavo v naši bolnišnici odločalo še več pacientk, 

zatem bi bilo potrebno v celoti prenoviti operacijski blok in izpeljati energetsko prenovo 

bolnišnice ter investirati v opremo, zlasti v opremo za potrebe izvajanja operacij. 
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Slika 5: Pregled prihodkov, stroškov in poslovnega izida 

 

 
 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI 

NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
  

V letu 2019 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 vedno več pacientk (tako ginekoloških kot tudi porodnic) prihaja 

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.  

 

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. 
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NAČRT UKREPOV ZA SKRAJŠEVANJE ČAKALNIH DOB 

Čakalne dobe spremljamo za: 

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

- dispanzer za ženske (primarni nivo zdravstvenega varstva), 

- center za bolezni dojk (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo 

zdravstvenega varstva), 

- ultrazvok kolkov dojenčkov (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo 

zdravstvenega varstva). 

 

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

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

čakalnih dob.  

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

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

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

najdaljše dopustne čakalne dobe. V dispanzerju za ženske bi pacientke vprašali, če se strinjajo 

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

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

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

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

do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob. 

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

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

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

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

strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku, kar lahko privede do preseganja najdaljših 

dopustnih čakalnih dob. 

V ambulanti za UZ kolkov dojenčkov bi mamice vprašali, če se strinjajo z ambulantno 

obravnavo, ki bi jo izvedel drug zdravnik in ne zdravnik, za katerega so bili njihovi dojenčki 

planirani (zdravnik, ki je obravnaval novorojenčka po rojstvu). V kolikor bi se mamice s pisno 

privolitvijo strinjale, bi bili dojenčki ambulantno obravnavani pri drugem zdravniku, prav tako 

bi lahko organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem primeru bi zabeležili, da se mamice ne 

strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku, kar lahko privede do preseganja najdaljših 

dopustnih čakalnih dob. 

UPRAVLJANJE ČAKALNIH SEZNAMOV 

 

OPERACIJE 

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

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

nujnosti) klicana na posvet k anesteziologu. Po opravljenem posvetu pri anesteziologu, 
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medicinska sestra, ki je koordinatorica za operativni program zbere dokumentacijo pacientk, ki 

so pripravljene za operacijo in jih preda zdravniku, ki je odgovoren za načrtovanje operativnega 

programa.  

 

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

menstrualni ciklus uvrščene na program. Ko je program napisan, koordinatorka pokliče 

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

operativni poseg opravljen, pacientko v čakalni vrsti zaključimo. 

 

UZ KOLKOV 

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

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

uz.kolk@bgp-kranj.si. 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. Pacientke se razporedi glede na stopnjo nujnosti. V dispanzerju  ne 

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

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

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

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

 

CENTER ZA BOLEZNI DOJK 

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

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

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

 

DORA 

22.2.2016 smo v naši bolnišnici pričeli izvajati državni preventivni program odkrivanja raka 

dojke DORA. Bolnišnica je namreč izpolnila vse visoko postavljene kriterije oziroma zahteve 

tako za kader kot prostore in tehnologijo po EU smernicah in tako je naš center za bolezni dojk 

postal presejalno diagnostični center. 

 

Čakalne sezname smo uredili tako, da smo vse ženske, ki po strokovnih smernicah sodijo v 

državni program, iz našega seznama izločili in seznam poslali na OI na DORO. Vse ženske, ki 

so že prejele datum pregleda iz našega centra za bolezni dojk, so prejele dopis, da velja datum 

pregleda DORA in so bile prednostno klicane, kar ni vplivalo na čakalno dobo.  Za storitev ne 

potrebujejo napotnice. O novem načinu obravnave žensk so bili obveščeni tudi vsi ginekologi 

na primarni ravni. Pacientke za program DORA so naročene preko klicnega centra DORA v 

Ljubljani. Ciljna skupina žensk je starost od 50 do 69 let. 

 

 

 

mailto:uz.kolk@bgp-kranj.si
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7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

 
Na splošno lahko poslovanje v letu 2019 ocenimo kot dobro upoštevajoč stanje bolnišnice (slabi 

bivalni pogoji, star operacijski blok, stara in dotrajana oprema,…). V lanskem letu nam je po 

nekaj letih uspelo bistveno povečati obseg realizacije programa, kljub temu pa smo poslovno 

leto zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki. 

 

K temu je največ prispevalo občutno povečanje števila porodov, nekaj pa tudi povečan obseg 

števila operacij v veliki operacijski dvorani, medtem ko je število operacij v mali dvorani 

upadlo. 

 

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

porodnega bloka je pomembno prispevala k povečanju števila porodov, medtem ko stara 

oprema v operacijskih dvoranah (zlasti v mali dvorani) in slabi bivalni pogoji na oddelkih 

vplivajo na zmanjšan obseg števila operacij. Z boljšo opremo bi lahko izvajali še več zahtevnih 

operacij v veliki dvorani, posledično pa bi lahko izvajali večji del operacij, ki jih sedaj izvajamo 

v veliki dvorani, v mali dvorani (laparoskopije, histeroskopije, carski rezi, …). 

 

 

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 

V nadaljevanju so prikazani kazalniki poslovne in strokovne učinkovitosti.  

 

8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 

 

Obrazec 8 Kazalniki učinkovitosti 2019 je v prilogi. 

 

8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 9: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 

2018 

LETO 

2019 

INDEKS 

19/18 

1. Kazalnik gospodarnosti 0,85 1,07 125,9 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah 

ZZZS 
4,60 5,06 110,0 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev 86,88 63,58 73,2 

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,92 0,83 90,2 

5. Dnevi vezave zalog materiala 34,93 31,60 90,5 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 8,00 1,68 21,0 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 2,97 3,18 107,1 

8. Kazalnik zadolženosti 1,49 0,66 44,3 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z 

gibljivimi sredstvi 
0,20 0,49 245,0 

10. Prihodkovnost sredstev 0,87 0,86 98,9 

 

Kazalnik gospodarnosti je v letu 2019 večji od 1, ker je bolnišnica poslovno leto 2019 zaključila 

s presežkom prihodkov nad odhodki.  
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Delež amortizacijskih sredstev v pogodbi z ZZZS se je v letu 2019 v primerjavi s preteklim 

letom povečal za 10%.  

 

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev se je v letu 2019 v primerjavi s preteklim letom 

zmanjšal za 26,8%. 

 

Stopnja odpisanosti opreme v letu 2019 znaša 0,83 in je nižja kot je bila v letu 2018. 

 

Dnevi vezave zalog materiala so se glede na preteklo leto skrajšali za 2 dni. Še naprej si bomo 

prizadevali za skrajševanje dni vezave zalog materiala.  

 

Koeficient plačilne sposobnosti znaša 1,7, kar pomeni, da smo obveznosti v povprečju plačevali 

dobaviteljem z zamudo; v letu 2019 je bilo za plačilo povprečno 100 dni.  

 

Koeficient zapadlih obveznosti znaša 3,18 in pokaže zapadle neplačane obveznosti na dan 

31.12.2019.  

 

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

primerjavi z letom 2018 zmanjšal.  

 

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

primerjavi z letom 2018 povečal. 

 

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

in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo 

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

malenkost zmanjšala glede na leto 2018. 

   

 

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 ter babiški negi. Spremljamo tudi kazalnike kakovosti na področju 

programa preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom. 

 

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

kakovosti, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje. 
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Prav tako spremljamo kazalnike kakovosti na področju zdravstvene nege, katere smo sami 

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

 

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

kakovosti.  

 

Z uvedbo sodobnih laparoskopskih tehnik intenzivno razvijamo tudi področje ginekologije. 

Začeli smo z izvajanjem zahtevnejših ginekoloških operacij, kjer uspešno sodelujemo s 

kirurgom in onkologom. 

 

V letu 2019 smo nadaljevali s  spremljanjem 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 

neskladja/napake/odstopanja, ki lahko vplivajo tako na varnost in kakovost opravljenih storitev 

in posledično na zdravje uporabnikov naših storitev. 

 

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

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

ponovnega neljubega dogodka. 

 

V letu 2019 smo izvedli 4 izobraževanja na temo kakovosti in varnosti in 7 izobraževanj iz 

področja programa preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom. V 

izobraževanje smo vključili vse zaposlene. Z izobraževanji bomo nadaljevali tudi v letu 2019 

20. 

 

Skladno s protokolom smo pri uporabnicah naših storitev v letu 2019 odvzeli nadzornih brisov 

na prisotnost MRSA. Vsi izvidi so bili negativni. 

 

Zabeležili in obravnavali smo 7 padcev pri  pacientkah uporabnicah naših storitev. V letu 2019 

smo zabeležili 11 vbodov zaposlenih z ostrim predmetom oziroma parenteralnih poškodb. 

Dogodki so bili obravnavani po sprejetih internih protokolih, ki so narejeni po navodilih NIJZ 

Kranj. Zaposleni in uporabnice naših storitev niso utrpeli poslabšanja zdravstvenega stanja.  

Pri 9-ih uporabnicah naših storitev je prišlo do nenamerne punkcije oziroma laceracije.  

 

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

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

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

bolnišnična KOBO.  

 

V letu 2018 smo pripravili celosten, sistemski program za obvladovanje in preprečevanje 

bolnišničnih okužb SOP 010-077, ki smo ga v letu 2019 2x revidirali. SOP 010-077 je krovni 

dokument v katerem so zajete vse najsodobnejše vsebine obvladovanja in preprečevanja okužb 

povezanih z zdravstvom.  

 

Za področje zdravstvene in babiške nege smo pripravili strokovno gradivo za spremljanje 6-ih 

novih kazalnikov kakovosti, katere bomo pričeli spremljati v letu 2020. Z novimi kazalniki 

kakovosti bomo spremljali stopnjo kakovosti in varnosti pri izvajanju negovalnih intervencij, 

ki jih negovalni kader izvaja tekom negovalne obravnave uporabnic naših storitev.  
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Spremljanje kazalnikov kakovosti bo pripomoglo tudi k spremljanju stopnje zagotavljanja  

obvladovanja in preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom.  

 

Pokazatelj našega strokovnega in kakovostno opravljenega dela je zadovoljstvo uporabnikov 

naših storitev, katerega spremljamo z izvajanjem internih anket.  

 

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

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

zadovoljstva naših pacientk, katerega redno spremljamo preko anket. 

 

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

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

pridobijo in nadgradijo tudi nove praktične veščine.  

 

V letu 2019 smo izvedli en interni strokovni nadzor nad potekom obravnave pacientk pri 

zdravnikih, 21 internih strokovnih nadzorov nad negovalno obravnavo uporabnikov naših 

storitev in 3 izredne interne strokovne nadzore nad zdravstveno nego. V letu 2019 smo imeli 4 

pritožbe, ki smo jih obravnavali kot prijave kršitve pacientovih pravic. Tri primere smo 

zaključili, en primer še poteka. 

 

V letu 2019 smo prvič vse presoje kakovosti in varnosti izvedli skupaj. Vse presoje so bile 

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

skladnosti našega delovanja z mednarodnimi akreditacijskimi standardi za zdravstvene 

organizacije AACI 4.3 kot presojo skladnosti našega delovanja s kliničnim standardom AACI 

2.1. za odličnost v porodništvu.  

 

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

certifikacijsko presojo za ISO 9001:2015. 

 

Za skladnost našega delovanja z mednarodnimi akreditacijskimi standardi za zdravstvene 

organizacije AACI 4.3 smo akreditirani že od leta 2014.  

 

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

v porodništvu. 

 

Poleg zunanjih presojevalcev, ki ocenjujejo skladnost našega delovanja z omenjenima 

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

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

odprave nepravilnosti oziroma odklona so nam vodilo za nenehno nadgrajevanje sistema 

varnosti in kakovosti v bolnišnici. 

 

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

2018/2019 smo nadaljevali z izvedbo kliničnih vaj študentov babištva Zdravstvene fakultete v 

Ljubljani (11 študentk). Izvedli smo praktični del strokovnega izpita študentk babištva iz 

Zdravstvene fakultete Ljubljana ( 3 študentke ). Prav tako sodelujemo s Srednjo zdravstveno 

šolo Jesenice za izvedbo klinične prakse rednih dijakov (45 dijakov). Izvajamo klinične vaje 

rednih in izrednih študentov zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Jesenice (skupno 43 

študentov, dodatno so 4 študentje opravljali izbirno klinično usposabljanje). V šolskem letu 

2018/2019 so pri nas izvajali kroženje v sklopu pripravništva dijaki Srednje zdravstvene šole, 

ki opravljajo pripravništvo v Domu počitka Mengeš ( 4 pripravniki). Prav tako smo pristopili k 

izvajanju PUD-ov za dijake Srednje zdravstvene šole Jesenice (8 dijakinj) in Ljubljana ( 8 
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dijakov). Vključujemo se tudi v raziskovalne projekte, ki jih študentje vključijo v diplomske 

naloge. Oktobra smo aktivno, s predavanjem sodelovali na 13.šoli za klinične mentorje, ki jo 

organizira FZAB Jesenice. 

 

Tudi v letu 2019 so v naši bolnišnici opravljali program kroženja specializacije: 6 

specializantov urgentne medicine, 7 specializantov družinske medicine in 3 specializanti 

ginekologije in porodništva.  

 

10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Rezultat ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2019 izkazuje, ob upoštevanju vseh 

elementov vprašanj, v povprečju malenkost boljši rezultat kot v letu 2018 (povprečje 2016 

83,17, povprečje 2017 81,85 povprečje 2018 76,25 in 2019 80,15). Ugotavljamo, da so vodje k 

ocenjevanju pristopili s pravilnim odnosom. Osveščenost je vse večja, kar je vplivalo tudi na 

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

pomanjkljivosti za leto 2020.   
 

Bolnišnica ima izdelan register tveganj, ki ga vsakoletno ažurira. 

 

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

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

 

Delovna skupina je v skladu z 10. členom (naloge delovne skupine) Smernic za izdelavo, 

uvedbo in izvajanje načrtov integritete na svoji seji ugotovila, da v letu 2019 v naši ustanovi ni 

bilo prejetih prijav in ugotovljenih koruptivnih dejanj.  

 

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

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

 

V letu 2019 zaradi slabega finančnega stanja bolnišnice in zamenjave vodstva ni bila opravljena 

notranja revizija poslovanja. Iz tega razloga bomo v letu 2020 izvedli skrben pregled poslovanja 

za leto 2019 in notranjo revizijo izvajanja sanacijskih ukrepov za leti 2018 in 2019. 

 

11. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 

BILI DOSEŽENI 
 

Tabela 10: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

NEDOSEŽENI CILJI UKREPI TERMINSKI NAČRT 

ZA DOSEGANJE 

Zagotavljanje tekočega 

stabilnega poslovanja in 

poslovanje s presežkom 

prihodkov nad odhodki 

Izvajanje in spremljanje sprejetih 

sanacijskih ukrepov 

Leto 2020 

Izpolnjevanje obveznosti 

do ZZZS 

Reorganizacija zavoda – procesna 

struktura zavoda 

Izboljšanje bivalnih pogojev po 

oddelkih 

Širitev specialistike 

Obnova operacijskega bloka   

Mesečno spremljanje 

realizacije programa 
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Obvladovanje stroškov Nadgradnja programske opreme, 

uvajanje črtne kode 

Leto 2020 

Povečano število 

magnetoterapij glede na 

leto 2018 (32 % več 

prihodkov) 

Povečano število pregledanih 

pacientk v urodinamski ambulanti 

Leto 2020 

Vsaj 60 % izpolnjenih 

anket o zadovoljstvu 

zaposlenih 

Motiviranje zaposlenih za 

izpolnitev ankete s strani nadrejenih 

Leto 2020 

Višji prihodki za storitve, 

ki niso v okviru obveznega 

zdravstvenega zavarovanja 

glede na leto 2018 

-Medijska promocija 

-Usposabljanje kadra (hipnoza, 

aromaterapija, akupunktura,…) 

Leto 2020 

 

S ciljem 100% realizacije zakupljenega programa bomo v letu 2020 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).  

 

Z individualnim pristopom in medijsko promocijo ter kontinuiranim izobraževanjem in 

sodelovanjem ginekologov na primarnem nivoju bomo pridobili porodnice z Gorenjske in 

drugih regij v našo bolnišnico. Naša bolnišnica nudi širok spekter možnosti lajšanja porodne 

bolečine, in sicer polega epiduralne porodne analgezije, Ultive in TENSa tudi hipnozo, 

akupunkturo in aromaterapijo. Rezultati akupunkture v nosečnosti in med porodom so odlični.  

 

Koncem leta 2019 smo pripravili novelacijo sanacijskih ukrepov in zatem decembra na 

Ministrstvo za zdravje poslali dopis, v katerem smo navedli rešitve oziroma ukrepe za 

zagotovitev dolgoročnega vzdržnega poslovanja bolnišnice, ki zajemajo ukrepe na strani 

bolnišnice, kakor tudi določene ukrepe na strani Ministrstva in ZZZS. V kolikor bomo vsi 

deležniki opravili vsak svoj del naloge, bo bolnišnica v prihodnjih letih poslovala pozitivno.  

 

V letu 2020 načrtujemo uvajanje črtne kode in nadgradnjo poslovnih inform. programov s 

ciljem tekočega spremljanja in obvladovanja vseh poslovnih procesov. 

 

Kljub spodbujanju zaposlenih, da bi aktivno pristopili k izpolnjevanju anket o zadovoljstvu 

zaposlenih, žal nismo dosegli želenega števila izpolnjenih anket. Tudi v letu 2020 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.  

 

 

12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

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

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

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

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

KADROVSKE POLITIKE, POROČILO O INVESTICIJSKIH 

VLAGANJIH IN POROČILO O JAVNEM NAROČANJU 
 

13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 

Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2019 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 31.12.2019 zaposlenih 136 delavcev, od tega 12 delavcev s krajšim 

delovnim časom, in sicer en zdravnik z 20 % delovnim časom, en zdravnik s 40 % delovnim 

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

mestu zdravnik specialist in 20 % na delovnem mestu v.d. strokovni direktor, en zdravnik z 80 

% delovnim časom, 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, ena delavka, ki smo jo na podlagi odločbe ZPIZ morali premestiti z 

delovnega mesta DMS v spec. amb. za poln delovni čas na delovno mesto DMS v spec. amb. s 

50 % delovnim časom, ena delavka, ki smo jo na podlagi odločbe ZPIZ morali premestiti z 

delovnega mesta DMS s spec. znanji  s polnim delovnim časom na delovno mesto DMS s spec. 

znanji s 50 % delovnim časom, ena delavka, ki smo jo na podlagi odločbe ZPIZ morali 

premestiti z delovnega mesta vzdrževanje perila s polnim delovnim časom na delovno mesto 

vzdrževanje perila s 50 % delovnim časom. Ena delavka na delovnem mestu kuharica opravlja 

delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. 

 

Dva zdravnika sta zaposlena 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. 

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2019 znašalo 127,86 zaposlenih. 

 

Tabela 11: Ure bolniške in porodniške odsotnosti po profilih kadra 

 

 
 

Bolniške odsotnosti v breme BGP so bile v letu 2019 za 6,9 % višje kot v letu 2018, bolniške 

odsotnosti v breme ZZZS pa glede na preteklo leto višje za 28,8 %, vendar je bila bistvena 

razlika po posameznih profilih kadra. Porodniških odsotnosti je bilo za 23,6 % več glede na 

preteklo leto. 

 

Skupine zaposlenih

Leto 2018 2019 Indeks 2018 2019 Indeks 2018 2019 Indeks 2018 2019 Indeks

ZDRAVNIKI (E01) 907 856 94,4 0 320 - 0 0 - 907 1.176 129,7

ZDRAVSTVENA NEGA (E03) 4.067 4.140 101,8 6.190 6.113 98,8 3.927 7.276 185,3 14.184 17.529 123,6

OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI (E02) 16 0 0,0 0 96 - 0 0 - 16 96 600,0

ZDRAVSTVENI SODELAVCI (E04) 106 260 245,3 81 115 142,0 3.910 3.010 77,0 4.097 3.385 82,6

NEZDRAVSTVENI DELAVCI (J) 2.932 3.322 113,3 1.844 3.806 206,4 2.080 1.973 94,9 6.856 9.101 132,7

SKUPAJ 8.028 8.578 106,9 8.115 10.450 128,8 9.917 12.259 123,6 26.060 31.287 120,1

Bol. v breme BGP Bol. v breme ZZZS Porodniška SKUPAJ
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Zadovoljni zaposleni so osnova za kakovostno delo in posledično zadovoljstvo pacientov, zato 

smo tudi v letu 2019 izvedli anketo zadovoljstva zaposlenih. Anketo je vrnilo 23% zaposlenih  

(v preteklem letu 25 %). 

 

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

nekoliko nižje. Tu se pojavi dilema ocenjevanja, ker imamo od sredine lanskega leta dva 

direktorja (direktorja zavoda in strokovnega direktorja), kar bo potrebno upoštevati pri 

anektiranju v letu 2020, zagotovo pa gre slabše ocene pripisati prvim spremembam organizacije 

zavoda. 

 

Ocena direktorja 

Povprečna 

ocena 2018 

možnost od 1-5 

Povprečna 

ocena 2019 

možnost od 1-5 

Način vodenja 4,2 3,6 

Zadovoljstvo z rezultati dela direktorja 4,2 3,6 

Odnos do zaposlenih 4,3 3,6 

Upoštevanje predlogov in pobud 4,1 3,2 

 

Zadovoljstvo zaposlenih Leto 2018 Leto 2019 

Z delom, ki ga opravljajo 100 % 92% 

Organizacije ne bi menjali 56 % 53% 

Delovnega mesta ne bi menjali 78 % 77% 

Vodstvo je učinkovito 85 % 58% 

Vodje cenijo dobro opravljeno delo 81 % 54% 

Nadrejeni pomaga zaposlenim pri delu 89 % 85% 

Zadovoljstvo s plačo 44 % 46% 

Poznanost vizije in poslovnih ciljev 74 % 73% 

BGP je ugledna bolnišnica 93 % 85% 

Stanje BGP se je spremenilo na boljše 78 % 50%     

 

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 2019 smo imeli v bolnišnici 416.446,19 EUR stroškov pogodbenega dela (skupaj s 

študentskim delom), kar je 13,5 % manj kot jih je bilo v letu 2018. Glavnina pogodbenega dela 

se nanaša na zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči in center za bolezni dojk.  

 

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

dodatno zaposlitev ter 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.  
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Stroški dela študentov so v letu 2019 znašali 32.549 EUR, v letu 2018 pa 41.894 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.  

13.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 

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

2019 smo se udeleževali strokovnih izobraževanj doma in v tujini in sodobna spoznanja stroke 

prenašali na sodelavce in v naše vsakodnevno delo. 

  

V letu 2019 smo za izobraževanje namenili 18.811 EUR, v letu 2018 pa 25.485 EUR. Znesek 

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

EUR donacij. 

 

V letu 2019 smo imeli na podlagi odločbe Zdravniške zbornice 4 specializante, od tega tri za 

področje ginekologije in porodništva in enega za področje radiologije. En specializant za 

področje ginekologije in porodništva je v letu 2019 opravil specialistični izpit in smo ga 

zaposlili na mesto zdravnika specialista ginekologije in porodništva. Konec leta 2019 so bili 

tako še trije specializanti. 

13.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

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

ustreznega javnega naročila. V letu 2018 smo izvedli ponovni postopek za oddajo pranja in 

likanja perila za pogodbeno obdobje treh let.  Javno naročilo je bilo oddano podjetju Salesianer 

Miettex Periteks, ki je oddal najugodnejšo ponudbo.  

 

Strošek pranja perila je za leto 2019 znašal 12.689,51 EUR. Nadzor nad prejetim in izdanim 

perilom izvaja vzdrževalka perila.  

 

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

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

Infra d.o.o. Strošek v letu 2019 za opravljene storitve je bil 63.027,12 EUR. Lastnega kadra za 

varovanje nimamo. 

 

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

V letu 2019 je strošek preiskav znašal 42.785,88 EUR. Zdravnika specialista transfuziologa 

nimamo, ZTM pa po pogodbi zagotavlja strokovno sodelovanje specialista transfuzijske 

medicine. 

 

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

bila najugodnejši ponudnik. V letu 2019 je strošek preiskav znašal 108.058,06 EUR.  

 

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

letu 2019 je strošek laboratorijskih preiskav znašal 71.358,48 EUR.  
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13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019  

 

Obrazec 4 Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 je v prilogi. 

 

V letu 2019 smo realizirali za 68.514 EUR investicij, planirana sredstva pa so bila 61.354 EUR 

(brez upoštevanja sredstev za obnovo porodnega bloka). 

 

V letu 2019 smo nabavili traktor kosilnico v vrednosti 1.123 EUR, čistilni voziček za porodni 

blok 658 EUR, telefon in SOS tipko v znesku 2.280 EUR, računalniško opremo v znesku 14.766 

od tega za porodni blok v višini 6.488 EUR, programsko opremo v višini 9.187 EUR ter 

ognjevarno omaro v znesku 805 EUR. 

 

V letu 2019 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 2019   

 

Obrazec 5 Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 je v prilogi. 

 

Celotna vrednost vzdrževalnih del je v letu 2019 znašala 218.230 EUR, načrtovana vrednost 

vzdrževalnih del pa je bila 163.403 EUR. V letu 2018 je bila vrednost vzdrževalnih del 223.222  

EUR.  

 

Največji delež vzdrževalnih del v letu 2019 predstavljajo redni servisi medicinske opreme 

(90.701 EUR), sledi vzdrževanje programske opreme (79.797 EUR – Infonet, Vasco, Pronet, 

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

(19.858 EUR), vzdrževanje stavbe (17.065 EUR) in redni servisi nemedicinske opreme (15.802 

EUR). 

 

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

ohranitve certifikata mednarodne akreditacije bolnišnice.  

 

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

stroškov je pojasnjen pri stroških storitev v računovodskem poročilu. 

 

13.4. POROČILO O DELOVANJU SLUŽBE ZA JAVNA NAROČILA 

 

V letu 2019 je bilo izvedenih skupno 13 javnih naročil.  

 

V začetku leta 2020 nam bodo potekle pogodbe za:  

- laboratorijski potrošni material,  

- dilatacijski material, material za respiratorno terapijo, dezinfekcijska sredstva ter 

pripomočki za sterilizacijo,  

- sukcesivno dobavo živil,   

- različna zdravila. 

 

V skladu s 74 členom ZJN-3, ki je vezan na določanje rokov smo zato že v drugi polovici leta 

2019 začeli z izvajanjem postopkov oddaje javnih naročil. Laboratorijski potrošni material, 

Dilatacijski material, material za respiratorno terapijo, dezinfekcijska sredstva ter pripomočki 

za sterilizacijo in Sukcesivna dobava živil smo izvedli po postopku naročila male vrednosti  v 
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skladu s 47. členom ZJN-3, kjer naročniku ni treba poslati naročila v objavo Uradu za 

publikacijo Evropske unije. 

 

Javno naročilo za Različna zdravila smo izvedli po odprtem postopku v skladu s 40. členom 

ZJN-3. Naročilo smo objavili na portalu javnih naročil Republike Slovenije ter v Uradnem listu 

Evropske unije.  

 

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

posebne storitve in sicer za: 

- histopatološke preiskave, ki smo jih oddali za tri (3) leta v vrednosti 287.146,62 EUR,  

- laboratorijske storitve za obdobje štirih (4) let, pa smo po prejemu ponudb  razveljavljen in 

bomo izvedli nov postopek. 

 

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. 

 

V skladu s  21. členom ZJN-3, ki naročniku nalaga, da je 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 za obdobje enega leto: 

- pisarniški material v vrednosti 14.797,9899 EUR,  

- čistila in papirna galanterija v vrednosti 13.689,179 EUR.  

 

Na enak način smo postopali za storitve za enako časovno obdobje: 

- prevzem in ravnanje z odpadki iz zdravstva v vrednosti 19.228,17 EUR,  

- prevozne storitve v vrednosti 19.000,00 EUR.  

 

V skladu s 47. členom  ZJN-3 smo po postopku naročila male vrednosti izvedli postopek za 

blago: 

- vsadki za ginekološke operacije in endoskopske vrečke ( v vrednosti 75.830,12 EUR – za 

obdobje 22 mesecev) 

 

Združenju zdravstvenih zavodov smo posredovali pooblastilo za: 

- storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe zNET za obdobje treh (3) let 

in  

- dobavo in vzdrževanje čitalnikov pametnih kartic za obdobje štirih (4) let.  

 

V letu 2019 smo izdali 291 naročilnic.
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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 2019  

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 

- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2019 (nimamo) 

- Obrazec 7: Izdatki za IT 2019 

- Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2019 

 

 

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 2018 

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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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 Naziv konta  2018 2019 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    

003 Dolgoročne premoženjske pravice    

005 Druga neopredmetena sredstva 183.995 193.182 105,0 

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj      

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi      

00 Skupaj AOP 002 183.995 193.182 105,0 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 151.771 163.620 107,8 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 32.224 29.562 91,7 

  

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2019 povečala za 9.187 EUR. Popravek 

vrednosti (amortizacija) je obračunana v višini 11.849 EUR. Sedanja vrednost neopredmetenih 

sredstev pa znaša 29.562 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  2018 2019 Indeks 

020 Zemljišča 122.751 122.751 100,0 

021 Zgradbe 3.325.848 3.977.817 119,6 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine      

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi      

029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe      

02 Skupaj AOP 004 3.448.598 4.100.568 118,9 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 2.839.560 2.946.841 106,8 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   609.038 1.153.727 167,0 
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Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povišala za 651.970 EUR (zaključna dela 

porodnega bloka, obnova električne instalacije kuhinja) in znaša 4.100.568 EUR. Popravek 

vrednosti nepremičnin znaša 2.946.841 EUR, sedanja vrednost 1.153.727 EUR. 

 

Tabela 14: Pregled parcel in stavb, s katerimi razpolaga bolnišnica 

Številka parcele Vrsta rabe Površina  HA     A       M2 

904/2 parcela                            12       54 

906/2 dvorišče                            14       78  

906/2 stavba                                       24 

906/2 zelenica                              5       32 

906/3 funkcionalni objekt                             11      52 

906/6 stavba                               1      66 

906/6 zelenica                               1      98 

906/9 zelenica                              12     57 

906/10 zelenica                               9      74 

906/6, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 

del stavbe                                       88 

 

Na dan 31.12.2019 je sedanja vrednost zemljišč 122.751 EUR in zgradb 1.030.976 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 Naziv konta  2018 2019 Indeks 

040 Oprema 2.640.213 2.984.968 113,1 

041 Drobni inventar 246.140 248.857 101,1 

042 Biološka sredstva    

043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v 

tuji lasti 
   

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0 / 

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

047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 1.342 1.342 100,0 

049  Oprema in druga opr.os.s. trajno zunaj 

uporabe 
   

04 Skupaj AOP 006 2.887.694 3.235.167 112,0 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 2.649.608 2.697.596 101,8 

053 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena 

osnovna sredstva v tuji lasti 
   

04-05 Sedanja vrednost opreme 238.086 537.571 225,8 

 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 zvišala 

za 347.473 EUR in znaša 3.235.167 EUR. Popravek vrednosti je izkazan v višini 2.697.596 

EUR. Sedanja vrednost znaša 537.571 EUR in je glede na leto 2018 višja za 125,8 %. Razlog 
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je v nabavi opreme prenovljenega porodnega bloka, nadomestitvi izrabljene medicinske in IT 

opreme . 

 

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

 

Na dan 31.12.2019 bolnišnica ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.  

 

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

 

Na dan 31.12.2019 bolnišnica ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.  

 

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

      

Na dan 31.12.2019 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 31.12.2019 znašajo 56 EUR. 

 

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

 

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2019 znašajo 60.588 EUR. 

 

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

 

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2019 znašajo 43.740 EUR. Stanje terjatev 

predstavlja 0,63 % celotnega prihodka. Kupci poravnavajo terjatve v rokih zapadlosti (30 dni), 

pogodbeno dogovorjenih rokih oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Nezapadle terjatve 

so izkazane v višini 39.885 EUR. Izhajajo iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, 

preiskav brisov, abonentov kuhinje, itd. 

 

Zapadle terjatve na dan 31.12.2019 so izkazane v višini 3.855 EUR. Predstavljajo terjatve do 

samoplačnic in abonentov kuhinje. Večina terjatev je poravnana do 31.1.2020. 

 

V letu 2019 smo oblikovali popravek terjatev, za sporne terjatve preteklih let (2015-2018)  v 

višini 2.843,28 EUR, ki se nanašajo na abonente kuhinje, odvzem popkovnične krvi, 

samoplačnike in paciente, ki imajo neurejeno zdravstveno zavarovanje.  

 

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

ukrepi, itd.). 
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Tabela 16: Pregled stanje največjih kratkoročnih terjatev (v EUR)  

Zap. 

št. 

Naziv kupca 2018 

 

2019 

 

1 Vzajemna d.v.z. 12.948,07 14.421,70 

2 Triglav ZZ, d.d. 6.955,03 8.480,74 

3 Adriatic Slovenica d.d. 3.534,21 0,00 

4. Generali d.d. 0,00 6.719,99 

5 samoplačnice 1.156,80 1.913,10 

 

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

 

Na dan 31.12.2019 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 31.12.2019 znašajo 

496.913 EUR. 

Tabela 17: Pregled stanj terjatev (v EUR) 

konto Naziv konta  2018 2019 Indeks 

140 Kratkoročne terjatve do proračunskih 

uporabnikov  575 2.963 515,5 

142 Kratkoročne terjatve do posrednih 

uporabnikov proračuna države 4.877 733 15,0 

143 Terjatve do posrednih uporabnikov 

proračuna občin 5.670 6.913 121,9 

144 Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ 62.318 486.305 780,40 

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

Zap. 

št. 

Naziv uporabnika EKN Datum 

terjatve 

Datum 

zapadlosti 

2019 

 

1 ZZZS OE Kranj 31.12.2019 30.01.2020 486.304,55 

2 Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj 31.12.2019 30.01.2020 4.055,68 

3 Osnovno zdravstvo Gorenjske, Škofja 

Loka 
31.12.2019 30.01.2020 2.180,16 

4 Ministrstvo za zdravje, Ljubljana 30.11.2019 30.12.2019 2.068,56 

 

Terjatve pod zaporedno številko 1, 2 in 3 so bile poravnane do 22.02.2020. Do konca februarja 

2020 bo poravnana tudi terjatev iz naslova poračuna za leto 2019 s strani ZZZS OE Kranj v 

višini 268.561,75 EUR. 

 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 

 

Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2019 bolnišnica ne izkazuje. 

 

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

 

Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2019 bolnišnica ne izkazuje.   
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Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 

Druge kratkoročne terjatve (boleznine, nega, pripravniki) na dan 31.12.2019 znašajo 7.943 

EUR. 

Tabela 19: Pregled drugih kratkoročnih terjatev (v EUR) 

konto Naziv konta  2018 2019 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih 

institucij 9.565 7.586 79,3 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano 

vrednost 476 357 75,0 

175 Ostale kratkoročne terjatve      

179  Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih 

terjatev 

    

 

17 SKUPAJ 10.041 7.943 79,1 

                                                              

Znesek 7.943 EUR predstavlja terjatve iz naslova povračil boleznin (odsotnost nad 30 dni) in 

nege v višini 7.586 EUR in terjatve za vstopni DDV v višini 357 EUR.  

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 

Aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2019 bolnišnica ne izkazuje. 

      

C) ZALOGE  

 

Stanje zalog materiala na dan 31.12.2019 znaša 77.898,27 EUR.  

 

Tabela 20: Pregled zalog (v EUR) 

konto Naziv konta  2018 2019 Indeks 

310 Surovine in material v skladišču 59.729 77.898 130,4 

310000 Zdravila in ostali zdravstveni material 54.427 72.881 133,9 

310010 Živila 3.471 2.326 67,0 

310310 Režijski material – čistilni material 1.000 2.057 205,7 

310330 Zaloga embalaže 44 0 - 

310400 Pisarniški material 787 634 80,6 

 

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

zadoščajo v povprečju za 32-dnevno poslovanje. Posebej prikazujemo zaloge zdravil in 

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

   

Tabela 21: Pregled zalog zdravil in zdravstvenega materiala (v EUR)                                            

ZDRAVILA IN OSTALI ZDR. 

MATERIAL 

2018 2019 Indeks 

Zdravila 39.372 48.591 123,4 

Sanitetni in obvezilni material 664 2.089 314,6 

Laboratorijski in foto material 1.010 2.715 268,8 

Kri in krvni derivati 1.194 2.111 176,8 

Ostali potrošni zdravstveni material 12.188 17.375 142,6 

SKUPAJ 54.427 72.881 133,9 
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Zaloge zdravil in ostalega zdravstvenega materiala so se glede na leto 2018 skupno povečale 

za 33,9 %. 

 

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 31.12.2019 bolnišnica ne 

izkazuje. 
 

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

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2019 znašajo 392.331 EUR in se nanašajo 

na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2019. Obveznost do zaposlenih je bila v 

celoti poravnana 10. januarja 2020. 

 

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

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 znašajo 628.148 EUR in so se 

povišale za 10,65% v primerjavi z letom 2018. Običajni plačilni rok obveznosti je 60 dni.  

 

S plačili dobaviteljem smo v letu 2019 v povprečju zamujali 3,4 mesece.  

 

Zapadle kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 znašajo 381.382,56 EUR.  

Do zamika plačil je pretežno prišlo, ker smo morali v letu 2019 ZZZS vrniti preveč plačane 

akontacije iz leta 2018 v znesku 307.956,50 EUR, od tega smo v drugi polovici leta vrnili 

157.956,60 EUR, poleg tega pa nam je ZZZS v letu 2019 izplačal prenizke akontacije v znesku 

268.561,75 EUR. 

 

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 31.12.2019 znašajo 40.800 EUR in se 

nanašajo na naslednje obveznosti: 
 

Tabela 22: Pregled drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja (v EUR) 

konto Naziv konta  2018 2019 Indeks 

230 
Kratkoročne obveznosti (delo na drugih 

podlagah in dajatve) 

40.385 39.387 97,5 

231 Obveznosti za DDV 2.558 1.413 55,2 

231 
Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih 

menic in drugih plačilnih instrumentov 

    
 

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja      

235 
Obveznosti na podlagi odtegljajev od 

prejemkov zaposlenih 

    
 

23 SKUPAJ 42.943 40.800 95,0 
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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 31.12.2019 znašajo 

230.506 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 
 

Tabela 23: Pregled kratkoročnih obveznosti (v EUR) 

konto Naziv konta  2018 2019 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 463 255 55,1 

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin      

242 Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna države 

242.381 225.187 92,9 

243 Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračunov občin 

3.793 5.064 133,5 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0 0 - 

 - ZZZS      

 - ZPIZ 0 0 - 

24 SKUPAJ 246.637 230.506 93,5 

 

Kratkoročne obveznosti v znesku 463 EUR se nanašajo na obveznost do Urada za javna plačila 

(obračun stroškov 11-12/2019 in digitalni potrdili). 

 

Kratkoročne obveznosti v znesku 225.187 EUR: 
242 000 Naziv dobavitelja   2019 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO 

LJUBLJANA 

  

41.270,09 

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  LJUBLJANA   7.861,42 

KLINIKA GOLNIK  GOLNIK   56.423,10 

UKC LJUBLJANA       4.547,80 

UKC MARIBOR       180,00 

UNIVERZA V LJUBLJANI MEDICINSKA FAKULTETA    8.982,80 

NIJZ   LJUBLJANA     93,53 

NLZOH   MARIBOR     65.648,62 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA   40.179,82 

SKUPAJ     225.187,18 

    

 

Obveznosti se nanašajo na patohistološke preiskave (Splošna bolnišnica Izola), mikrobiološke 

preiskave (NLZOH), nabavo krvi in krvnih derivatov (Zavod RS za transfuzijsko medicino), 

citologijo (Onkološki Inštitut), na laboratorijske storitve (Univerza v Ljubljani, Medicinska 

fakulteta), laboratorijske storitve in plačilo izobraževanja tujega zdravnika specialista 

radiologije – prilagoditveno obdobje (UKC Ljubljana), na laboratorijske storitve (Klinika 

Golnik), plačilo kotizacije (UKC Maribor) in cepivo za sezonsko gripo (NIJZ). 

 

Zapadle kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2019 

znašajo 153.889,47 EUR. 

 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 

 

Kratkoročne obveznosti do financerjev na dan 31.12.2019 znašajo 91.666,20 EUR in se 

nanašajo na: 
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− obveznost 11.666,20 EUR iz naslova odplačila 7 obrokov dolgoročnega kredita (1.666,60 

EUR) 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.  

− obveznost 80.000,00 EUR premostitvenega posojila zaradi zamude plačila 3. akontacije 

sredstev s strani ZZZS v višini 133.924,00 EUR 03.01.2020.  

  

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 

 

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2019 bolnišnica ne izkazuje.  

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

 

Na kontih podskupine 291 kratkoročno odloženi prihodki bolnišnica izkazuje neporabljena 

sredstva za specializante v višini 27.502 EUR.  

 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve  

 

Na kontih podskupine 920 – dolgoročno razmejeni prihodki od donacij in namensko dobljena 

sredstva bolnišnica na dan 31.12.2019 izkazuje stanje v višini 180.304 EUR. 

  

Tabela 24: Dolgoročno razmejeni prihodki od donacij in namensko dobljena sredstva 

STANJE OZIROMA 

SPREMEMBA 
2018 2019 

Stanje na dan 1.1. 177.713 182.393 

Donacije  – namenska sredstva 15.930 4.420 

Donacije – ne-namenska sredstva  13.997 

Donacija OS  2.825  

Donacije 2014-2019 namenske  52.173 

Donacije 2014- 2016 namenske  14.627 

Investiranje v opremo - nenamenske  66.800 

Amortizacija 2018 14.075 20.506 

   

Stanje na dan 31.12. 182.393 180.304 
 

V letu 2019 smo prejeli donacije v višini:  

−   4.420 EUR, namenskih, ki so bile namenjene obnovi oddelkov in 

− 13.997 EUR, nenamenskih donacij. 

Poraba nenamenskih donacij: 

− 66.800 EUR za nakup medicinske opreme, 

− 20.506 EUR za pokritje stroška amortizacije opreme nabavljene iz naslova donacij. 

 

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

 

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih 

odhodkov, bolnišnica na dan 31.12.2019 ne izkazuje dolgoročnih rezervacij. 
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Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije, bolnišnica na dan 31.12.2019 ne 

izkazuje drugih dolgoročnih rezervacij. 

 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

 

Bolnišnica izkazuje stanje na kontu podskupine 960 - dolgoročni krediti, prejeti v državi,  0,00 

EUR.  

 

Obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020, znašajo 11.666 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 31.12.2019 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 

31.12.2019 znaša 2.398.357 EUR. 

 

Tabela 25: Pregled povečanj in zmanjšanj stanja obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva      

STANJE OZIROMA SPREMEMBA 2018 2019 

stanje na dan 1.1. 1.508.458 1.473.859 

+ nakup agregata (plačnik MZ) 44.613  

- projektna dokumentacija za rušenje bivše poslovne 

stavbe in  čiščenje pred rušitvijo (plačnik MZ) 
23.110  

+ rušenje bivše poslovne stavbe (plačnik MZ) 168.012  

- rušenje bivše poslovne stavbe (plačnik MZ) 168.012  

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v 

breme obveznosti do virov sredstev  

299  

- amortizacija za investicijo v teku (obnova porodnega 

bloka, plačnik MZ) 

55.803  

+ obnova porodnega bloka  1.014.922 

− investiranje nakup opreme  4.459 

− amortizacija za investicijo v teku (obnova porodnega 

bloka, plačnik MZ) 

 9.880 

− amortizacija od sredstev prejetih v upravljanje  76.085 

stanje na dan 31.12. AOP 056 1.473.859 2.398.357 

 

Konti podskupine  981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

 

Bolnišnica na dan 31.12.2019 ne izkazuje obveznosti za dolgoročne finančne naložbe. 
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Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 

 

Tabela 26: Pregled stanja na kontih skupine 986 (v EUR)  

STANJE OZ 2018 2019 

stanje na dan 1.1 -1.047.425 -2.056.029 

presežek odhodkov  -1.008.603  

presežek prihodkov  474.414 

stanje na dan 31.12. AOP 059 -2.056.029 -1.581.615 

 

Poslovno leto 2019 je bolnišnica zaključila z 474.414 EUR presežka prihodkov nad odhodki. 

Kumulativna izguba iz preteklih let se je znižala na dan 31.12.2019 na znesek 1.581.615 EUR.  
 

Tabela 27: Pregled gibanja presežka prihodkov oziroma odhodkov po letih 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Prihodki 6.375.055 5.987.332 5.776.452 5.597.250 5.547.491 5.706.080 7.419.152 5.689.696 7.424.968

Odhodki 6.368.681 6.219.283 6.009.193 6.035.628 6.011.163 6.213.303 6.418.210 6.698.299 6.950.554

Presežek prihodkov nad odhodki 6.374 -231.951 -232.741 -438.378 -463.672 -507.223 1.000.942 -1.008.603 474.414

Skupaj presežek odhodkov nad 

prihodki v bilanci stanja -174.404 -406.355 -639.095 -1.077.473 -1.541.145 -2.048.368 -1.047.425 -2.056.029 -1.581.616
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (1. del – IPO) je v prilogi. 

 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

                         

Celotni prihodki, doseženi v letu 2019, so znašali 7.424.968 EUR in so bili za 30,5 % višji od 

doseženih v letu 2018 in za 6,1 % višji od načrtovanih.  

 

Dne 13.6.2019 smo prejeli s strani Ministrstva za zdravje, v skladu z 2. odst. 49. čl. Zakona o 

zavodih, na podračun odprt pri UJP znesek v višini 930.985,18 EUR, za pokrivanje zapadlih 

obveznosti, kolikor je znašal na dan 30.5.2019 dolg do dobaviteljev.  

 

Ob izločitvi teh prihodkov, bi bili celotni prihodki doseženi v višini 6.493.983 in bi bili nižji 

za 12,54%. 

 

Prihodki od poslovanja so izkazani v višini 87,45 %, finančni prihodki 0,01 % in drugi prihodki, 

ki vključujejo tudi prevrednotovalne prihodke 12,54% v primerjavi s celotnimi prihodki leta 

2019.  

 

Neplačani prihodki na dan 31.12.2019 so izkazani v višini 543.496,40 EUR (stanje terjatev do 

kupcev in proračunskih uporabnikov, ki so že vključene v prihodke poslovnega leta 2019). V 

celotnem prihodku predstavljajo 7,32 %. Postopke izterjave neporavnanih terjatev redno 

izvajamo na podlagi izdanih opominov. Ugotavljamo, da se terjatve ob redkih izjemah redno 

poravnavajo. ZZZS je 3 akontacijo za december 2019 v znesku 133.924,00 poravnal 3.1.2020, 

medtem ko poračuna za leto 2019 v znesku 268.561,75 EUR pričakujemo konec februarja 2020. 
 

Tabela 28: Pregled prihodkov (v EUR)  

  
REAL. 

 2018 

FN  

2019 

REAL. 

 2019 

IND.  

Real. 19/18 

IND. 

Real 

19/plan 19 

Struktura 

2019 

Prihodki bolnišnične dejavnosti 4.180.921 4.994.816 4.569.706 109,30 91,49 64,61 

Prihodki specialist. ambulante 526.758 566.895 578.492 109,82 102,05 8,18 

Prihodki dispanzer za ženske 603.130 597.170 607.859 100,78 101,79 8,59 

SKUPAJ  5.310.809 6.158.881 5.756.057 108,38 93,46  

Prihodki zdravstvene storitve  178.216 180.956 184.029 103,26 101,70 2,60 

Prihodki kuhinje 180.190 183.596 177.771 98,66 96,83 2,51 

Donacije 4.850 0 9.629 198,54  0,14 

SKUPAJ  364.552 371.430  101,89  

Finančni prihodki 426 426 437 102,58 102,58 0,01 

Ostali prihodki 15.204 933.582 944.409 6211,58 101,16 13,35 

SKUPAJ PRIHODKI 5.689.696 6.523.433 7.072.332 130,50 106,10 100,0 

 

Prihodki bolnišnične dejavnosti so za 9,3%, specialistične dejavnosti za 9,8% in dispanzerja za 

žene za 0,8% višji od lanskoletnih. 

 

Iz naslova izvajanja programa DORA smo v letu 2019 prejeli 246.485 EUR. Skupaj so prihodki 

omenjenih dejavnosti za 8,4% višji od načrtovanih za leto 2019.  
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Prihodki ostalih zdravstvenih storitev so višji za 3.3%, kuhinje so za 1,3 % nižji in prejete 

donacije so višje za 98,5% od lanskoletnih. V letu 2019 smo prejeli 9.629 EUR donacij, ki so 

bile namenjene za izobraževanje zaposlenih in 5. promocijskega tega Gorenjskih bolnišnic s 

sloganom Povezani s srcem za Gorenjsko. 

 

Finančni prihodki, ki v strukturi prihodkov predstavljajo manjši del, so iz naslova kompenzacij. 

V letu 2019 so za 2,6% višji od lanskoletnih in za  2,6% nad načrtom.  
 

Ostali prihodki so nad lanskoletnimi za 6.111,50% in za 1,2% nad načrtovanimi. Mednje so 

vključeni prihodki provizij za storitve, plačila občin za komisijo za sterilizacije, plačila za 

mentorstvo študentom (Univerza v Ljubljani -UKC), plačila ZD Kranj za predavanja v šoli za 

bodoče starše, itd. 

 

Med ostalimi prihodki smo v letu 2019 prejeli sredstva iz državnega proračuna, Ministrstva za 

zdravje, za poplačilo neporavnanih obveznosti v višini 930.985,18 EUR. 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki, doseženi v letu 2019, so znašali 6.950.554 EUR in so bili za 3,8% višji od 

doseženih v letu 2018 in za 0,6% nižji od načrtovanih. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 

99,84 %, finančni odhodki pa 0,16 % glede na celotne odhodke za leto 2019.  

 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV   

 

Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871) so v letu 2019 znašali 2.370.678 EUR in so bili 

za 3,8 % višji od doseženih v letu 2018 in za 0,6 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih 

odhodkih znaša 34,1 %. 

 

Tabela 29: Pregled stroškov materiala (v EUR) 

Vrsta stroška REAL. 

2018 

REAL.

2019 

Indeks  

2019/2018 

FN 

2019 

Indeks  

2019/FN 2019 

Delež 

2019 

1. Zdravila in zdravstveni mat. 543.600 597.980 110,0 552.488 108,2 66,46 

1.1. Zdravila 158.933 187.787 118,2 176.519 106,4 20,87 

1.2. Obvezilni material 28.649 40.319 140,7 22.910 176,0 4,48 

1.3. Laboratorijski in foto mat. 22.439 27.472 122,4 0 0,0 3,05 

1.4. Ostali zdravstveni material 333.579 342.402 102,6 353.059 97,0 38,06 

2. Živila 99.368 101.829 102,5 100.368 101,5 11,32 

3. Pomožni material 96.702 85.729 88,7 97.057 88,3 9,53 

4. Energija 108.724 114.163 105,0 111.876 102,0 12,69 

Skupaj stroški materiala 848.393 899.701 106,0 861.788 104,4 100,00 

 

Stroški materiala (AOP 873, konto 460) so v letu 2019 znašali 899.701 EUR in so bili za 6,0 % 

višji od doseženih v letu 2018 in za 4,4 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke 

znaša 12,4 %.  

 

V strukturi materialnih stroškov največji delež predstavljajo zdravila in zdravstveni materiali 

(66,46 %), ki so se povečali za 10,7 % glede na leto 2018 in za 8,2 % glede na plan. Razlog 

povišanja stroškov je v večjem obsegu dela in višji ceni zdravil.  

Stroški živil (vključena je poraba živil za paciente) so za 2,5 % višji od lanskoletnih in za 1,5 

% višji od načrtovanih.  
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Stroški pomožnega materiala (pisarniški material, čistila, drobni inventar, material za popravila 

in vzdrževanje,…) so nižji za 11,3 % glede na preteklo leto in za 11,7% od načrtovanih.  

Stroški energije (elektrika, plin, voda) so za 5,0 % višji od lanskoletnih in za 2,0 % višji od 

načrtovanih. Razlog višje porabe elektrike je v povečanju obsega dela in višji ceni elektrike. 

V letu 2018 je bila VT 0,05817 EUR, MT 0,03864 EUR.  

V letu 2019 je bila VT 0,07558 EUR, MT 0.05042 EUR. 

 

Cene so določene na podlagi JN, ki ga v celoti izpelje Združenje zdravstvenih zavodov 

Slovenije za vse zdravstvene ustanove. 
 

Tabela 30: Pregled stroškov storitev (v EUR) 

Vrsta stroška 
REAL. 

2018 

REAL. 

2019 

Indeks  

2019/2018 

FN  

2019 

Indeks  

2019/FN 2019 

Delež 

2018 

Storitve vzdrževanja 123.567 138.451 112,0 163.403 84,73 9,41 

Zdravstvene storitve 350.416 362.959 103,6 365.221 99,38 24,67 

Računalniške storitve 99.655 118.763 119,2 82.203 144,48 8,07 

Storitve pranja perila 13.970 12.690 90,8 13.813 91,87 0,86 

Pogodbeno delo in štud.servis 481.689 461.753 95,9 399.710 115,52 31,39 

Komunalne storitve 44.255 46.898 106,0 46.468 100,93 3,19 

Ostale storitve 322.260 329.462 102,2 565.066 58,31 22,40 

Skupaj stroški storitev 1.435.811 1.470.976 102,4 1.493.399 98,50 100,00 

 

Stroški storitev (AOP 874, konto 461) so v letu 2019 znašali 1.470.976 EUR in so bili za 2,4% 

višji od doseženih v letu 2018 in za 1,5 % nižji od načrtovanih. V celotni strukturi odhodkov 

znašajo 21,16 %.  
  

Pogodbeno delo in delo študentov v stroških storitev predstavlja največji delež in se je znižalo 

za 4,1 % glede na leto 2018, glede na planirane stroške pa je višje za 15,5 %. Razlog znižanja 

je v reorganizaciji delovnega časa zaposlenih. 
 

Stroški vzdrževanja so višji za 12,0 %, glede na leto 2018 in nižji glede na plan za 15,3 %. Sem 

vštevamo stroške rednih servisov medicinske in nemedicinske opreme ter sprotno in izredno 

vzdrževanje stavbe, medicinske in nemedicinske opreme.  

 

Stroški so višji zaradi: 

− dotrajane stavbe, v katere obnovo se v preteklosti ni vlagalo,  

− ter že amortizirane in iztrošene opreme,  

ki zahtevata za nemoteno obratovanje izredne in dodatne stroške vzdrževanja (kotlovnica, 

hladilnik, dvigalo,  …..)   

 

Stroški zdravstvenih storitev so za 3,6 % višji od lanskoletnih in za 0,6 % nižji od planiranih.  

   

Stroški računalniških storitev so za 19,2 % višji od lanskoletnih. Razlog povišanja je v 

nadgradnji programske opreme, ki bo zagotovila brezpapirno poslovanje (Birpis) in 

obvladovanje stroškov (Vasco, Pronet).  

 

Stroški pranja perila so za 9,2 % nižji od lanskoletnih in za 8,1% nižji od planiranih. 
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Stroški komunalnih storitev, ki so odvisni od količine, vrste komunalnih odpadkov in cene na 

trgu, so višji glede na preteklo leto za 6,0% in za 1% višji od planiranih.  Sem spadajo tudi 

ureditev parka in pluženje. 

 

Stroški ostalih storitev so za 2,2% višje od doseženih v letu 2018 in za 41,7% nižji od planiranih. 

Sem spadajo stroški varovanja stavbe, poštne storitve, odvetniške storitve, najemnine, 

zavarovalne premije, internet storitve, izobraževanje, razne prevoze (materialov in odvzetih 

vzorcev za dodatne laboratorijske preiskave), proizvodne storitve (razne meritve, odvzemi 

vzorcev) in neproizvodne storitve (presoja ISO, akreditacijska presoja, izdelava projektnih 

dokumentacij,…). 
 

Tabela 31: Pregled stroškov storitev lastnih zaposlenih in zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve 

Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2019 Število izvajalcev 

Lastni zaposleni   

Izključno za storitve, ki niso 

priznane s strani ZZZS 

(samoplačniške storitve) 

23.894,19 4 

Zunanji izvajalci   

NNMP – podjemne pogodbe 288.676,29 20 

Delo zdravnikov v dopoldanskem 

času – podjemne pogodbe 

38.617,90 10 

Delo zdravnika v ambulanti – 

podjemna pogodba 

0 0 

Delo v intenzivni negi 3.385,51 1 

Delo zdravnikov in radiol. inž. v 

centru za bolezni dojk – podjemne 

pogodbe 

59.537,25 13 

Delo v laboratoriju (citologija) – 

podjemne pogodbe 

313,68 1 

 

 
 

Tabela 32: Pregled stroškov storitev zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve 

Vrste storitev, ki se opravljajo 

preko zunanjih izvajalcev za 

nezdravstvene storitve 

Strošek v letu 2019 Število zunanjih 

izvajalcev 

Pravno svetovanje  42.051,55 3 

Ostalo  48.984,77 3 

 

 

2.) STROŠKI DELA 

 

Stroški dela so v letu 2018 znašali 4.198.645 EUR in so bili za 5,7 % višji od doseženih v letu 

2017 in za 2,0 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 62,68 %.  

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2018 znašalo 129,76 zaposlenih 

in se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 5,71 zaposlenega. Povprečna bruto plača je v 

letu 2018 znašala 2.097 EUR. 

 

Tabela 33: Stroški dela (v EUR) 
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Vrsta stroška 
REAL. 

2018 

REAL. 

2019 

Indeks 

2019/2018 

FN 

 2019 

Indeks  

2019/FN 2019 

Delež 

2019 

Plače 3.265.363 3.391.570 103,9 3.443.324 98,5 77,46 

Regres 108.395 117.156 108,1 0 0 2,68 

Neposredna skupna poraba 

(jubilejne nagrade, odpravnine) 

in solidarnostna pomoč 

33.402 54.647 163,6 0 0 1,25 

Prispevki in davki na plače 528.624 550.683 104,2 556.677 98,9 12,58 

Dodatne premije za invalide 12.389 16.757 135,3 0 0 0,38 

Ostali stroški dela 250.472 247.869 99,0 416.797 59,5 5,66 

Skupaj stroški dela 4.198.645 4.378.682 104,3 4.416.798 99,1 100,00 

 

Stroški dela so višji za 4,3 % glede na preteklo leto in za 0,9 % nižji glede na plan. Razlog 

povišanja stroškov dela je v izplačilu višjih plač, višjega regresa, višjega plačila za delo v manj 

ugodnem delovnem času. 

 

Stroški dela so se povečali zaradi izplačila višjih plač s 01.01.2019 in 01.11.2019 na podlagi 

Aneksa h KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Aneksa h KP za zaposlene v 

zdravstveni negi (Ur. l. št. 80/18). Upoštevati je bilo potrebno tudi izplačilo napredovanj v višji 

plačni razred, ki je bilo izvedeno s 01.12.2019. 

 

Poleg tega je zaposlenim od 1. septembra 2019 dalje pripadalo višje plačilo za delo v manj 

ugodnem delovnem času, in sicer tako, da dodatek za delo ponoči znaša 40 %, dodatek za delo 

v nedeljo 90 % in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, 120%. 

Regres za letni dopust za leto 2019 so prejeli zaposleni v višini minimalne plače (886,63 EUR), 

in sicer pri plači za mesec maj 2019, torej v juniju 2019. 

 

V letu 2019 so bile izplačane odpravnine ob upokojitvi 7 zaposlenim. Jubilejno nagrado je 

prejelo 10 zaposlenih. Solidarnostno pomoč so prejeli 3 zaposleni. 

 

V letu 2019 smo imeli 3 specializante. Sredstva za njihovo opravljeno delo tekom specializacije 

dobimo refundirana s strani ZZZS, zato jih med stroški dela zaposlenih ne prikazujemo. V letu 

2019 smo s strani ZZZS prejeli 103.258,68 EUR sredstev za opravljeno delo specializantov.     
                                

Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 8.715 delovnih ur in v breme 

ZZZS za 10.464 delovnih ur. 

 

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE 

 

Stroški amortizacije (AOP 879) so v letu 2019 znašali 162.687 EUR in so za 11,8% nižji od 

doseženih v letu 2018 in za 11,3% nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih 

odhodkih znaša 2,34%.  

 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 259.279 EUR:  

• del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 162.687,20 EUR (končni rezultat skupine 

462),  

• del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, 

znaša 76.085,41 EUR (podskupina 980) in  

• del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 20.506,66 EUR (podskupina 920). 
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Združena amortizacija po ZIJZ je bila v letu 2019 izplačana v višini 9.879,28 EUR in se nanaša 

na obnovo porodnega bloka. 

 

Odpisane opreme pod 500 EUR je bilo za 7.333,20 EUR oziroma 4,5 % glede na celotne stroške 

amortizacije. 

 

4.) REZERVACIJE  

Rezervacij v letu 2019 ni bilo. 

 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI  

Ostali stroški so v letu 2019 obračunani v znesku 23.828 EUR. Nanašajo se na nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča (8.494 EUR) ter na strokovno literaturo in revije (1.034 EUR). 

Med drugimi stroški so tudi stroški odbitne franšize (odškodninski zahtevki, sodne takse. itd. 

(14.300 EUR).  

 

6.) FINANČNI ODHODKI  

Finančni odhodki v letu 2019 znašajo 11.310 EUR. Nanašajo se na plačilo obresti (430 EUR) 

za najeti kredit pri banki (Abanka) 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 (10.850 

EUR) in obresti na računu EZR (30 EUR).  

 

7.) DRUGI ODHODKI  

Drugi odhodki, ki v strukturi stroškov predstavljajo majhen delež, so v letu 2019 znašali 191 

EUR in se nanašajo na kazni (150 EUR), stotinske izravnave 41 EUR). 

 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2019 znašali 3.178 EUR in se nanašajo na izločitev 

zastaranih terjatev iz poslovnih knjig v višini 335 EUR in oblikovan popravek vrednosti 

neporavnanih spornih terjatev v višini 2.843 EUR. 

 

 

2.3. POSLOVNI IZID 

 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad 

odhodki v višini 474.414 EUR.  

 

Obveznost po obračunu davka na dohodek pravnih oseb za leto 2019 je v višini 0,00 EUR.  

Po obračunu davka na dohodek pravnih oseb za leto 2019 je poslovni izid izkazan v višini 

474.414 EUR in je za 471.544 EUR višji od načrtovanega ter za 1.483.017 EUR višji kot leto 

poprej.  

 

Brez prejetih sredstev Ministrstva za zdravje za pokrivanje zapadlih obveznosti v višini 930.985 

EUR bi bolnišnica poslovno leto 2019 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 

456.571 EUR, kar je za 552.032 EUR boljši rezultat kot leto poprej, kar predstavlja 54,7% 

izboljšanje. 

 

V izkazu prihodkov in odhodkov ugotovljeni izid leta 2019 je v bilanci stanja vključen v 

kumulativni podatek presežka odhodkov preteklih let (AOP 059), ki je po pripisanem presežku 

prihodkov leta 2019, izkazan v višini 1.581.615 EUR. 
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Glavni razlog presežka prihodkov nad odhodki je v sredstvih Ministrstva za zdravje, višjem 

doseganju zakupljenega programa in dvigu cen zdravstvenih storitev. 

 

Ob 100 % realizaciji zakupljenega programa bi bili prihodki višji 403.438,98 EUR. 

 

Uspeh poslovanja bi bil še boljši če bi: 

- ZZZS pokrivala rast stroškov dela, ki nastanejo na osnovi sprejetih zakonov in dogovorov 

vlade s sindikati, 

- uredili plačilo prvih pregledov novorojenčka, 

- bi lajšanje porodne bolečine s pomočjo epiduralne analgezije vrednotili kot LZM, 

- izboljšali bivalni standard na oddelkih, 

- bolnišnico energetsko sanirali in 

- obnovili operacijski blok, itd. 

 

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

načelu denarnega toka 

 

Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (II. 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 144.065 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki po načelu 

poslovnega dogodka razlikuje (priloga 3 – obračunski tok) za 618.479 EUR.  

 

Zapadle kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN na dan 31.12.2019 

skupaj znašajo 535.513 EUR. S plačili dobaviteljem smo v letu 2019 v povprečju zamujali 3 

mesece. Glavna vzroka zamika plačil sta zamik izplačila zadnje akontacije ZZZS iz decembra 

v januar v znesku 133.924 EUR (zmanjšano za posojilo s strani EZR v višini 80.000 EUR) in 

v premalo izplačanih akontacijah za leto 2019 v višini 268.561,75  EUR. 

   

Naša bolnišnica je vključena v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi v 

sistemu enotnega zakladniškega računa države (EZR), v katerega smo se vključili za 

likvidnostno premostitev v primeru težav pri izplačilu plač. Sklep je bil objavljen v Uradnem 

listu št. 15 z dne 31.03.2017. Premostitveni kredit v letu 2019 smo potrebovali, njegovo 

obveznost na dan 31.12.2019 znaša 80.000 EUR (3. obrok akontacije za december 2019 je 

ZZZS nakazal 03.01.2020). 

 

V letu 2020 si bomo prizadevali za večji obseg realizacije programa sklenjenega z ZZZS, kar 

bo izboljšalo likvidnost bolnišnice. V ta namen poteka poleg sanacije tudi program 

reorganizacije bolnišnice s ciljem zagotoviti učinkovitejšo izrabo materialnih virov.     

 

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 2019 je bil 11.666 EUR.  
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Tabela 34: Zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 

31.12.2019 

 

Neporavnane obveznosti 

glede na zapadlost 

konto 22 – 

kratkoročne 

obveznosti 

do dobaviteljev 

konto 24 – 

kratkoročne 

obveznosti 

do uporabnikov EZN 

Skupaj stanje 

na dan 

31.12.2019 

Skupaj stanje 

na dan 

31.12.2018 

zapadle do 30 dni 102.734 37.654 140.388 124.084 

zapadle od 30 do 60 dni 75.551 23.520 99.071 99.750 

zapadle od 60 do 120 dni 106.033 38.709 144.742 139.460 

zapadle nad 120 dni 97.306 54.006 151.312 201.331 

Skupaj 381.624 153.889 535.513 564.624 

 

Obrazec 7 Izdatki za IT 2019 je v prilogi. 

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 164.064 EUR.  

 

V letu 2012 smo se pri Abanki dolgoročno zadolžili v višini 150.000 EUR za nakup digitalnega 

mamografa. V letu 2019 smo odplačali 19.999 EUR glavnice najetega kredita.  

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti  

 

Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (III. del – trg) je v prilogi. 

 

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila 

Ministrstva za zdravje, Združenja javnih zdravstvenih zavodov in ZZZS. 

 

Tabela 35: Delitev prihodkov in odhodkov glede na vrsto dejavnosti (v EUR) 

 LETO 2018 LETO 2019 

  

Prihodki Odhodki Poslovni     

izid 

Prihodki Odhodki Presežek 

  

Javna služba 5.318.682 6.263.596 -944.914 6.995.805 6.548.812 446.993 

Tržna dejavnost 371.014 434.703 -63.689 429.163 401.742 27.421 

Skupaj zavod 5.689.696 6.698.299 -1.008.603 7.424.968 6.950.554 474.414 

 

Pri izvajanju javne službe je v letu 2019 ugotovljen presežek prihodkov v višini 446.993, pri 

izvajanju tržne dejavnosti pa v višini 27.421 EUR. Ugotovljeni presežek obeh dejavnosti je 

razmejen na podlagi metode sorazmernosti prihodkov. 

 

Tržna dejavnost se izvaja pri storitvah: preiskave brisov, sterilizacije, izdelava CD posnetka pri 

3D UZ storitvah, meritve nuhalne svetline, prisotnost pri porodu, prisotnost izbranega 



Letno poročilo 2019                                                       Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

 

57 

 

zdravnika pri porodu, bivanje v nadstandardu, sobivanje partnerja, magnetoterapija, prodaja 

storitev kuhinje,… 

 

Finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki in odhodki so v celoti izkazani med prihodki 

oziroma odhodki iz opravljanja javne službe. 

 

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost Ministrstvo za 

zdravje sodil za leto 2019 še ni določilo. Pri razmejevanju se upošteva delež prihodkov tržne 

dejavnosti v prihodkih poslovanja. 

 

V letih 2018 in 2019 ni bilo izplačil za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu. 



Letno poročilo 2019                                                       Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

 

58 

 

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V 

SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA 
 

Svet zavoda v preteklem letu ni odločal o porabi sredstev poslovnega izida, ker je bolnišnica v 

letu 2018 izkazala presežek odhodkov nad prihodki, zato ni bilo sredstev, ki bi se namenila za 

nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019. Ugotovljen 

presežek odhodkov je leta 2018 povečal kumulativni presežek odhodkov nad prihodki, ki je bil 

tako po stanju na dan 31.12.2018 izkazan v višini 2.056.028 EUR. 
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4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA 

IZIDA V LETU 2019  
 

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

javnih financah  

 

Bolnišnica izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb 

skupaj s konti razreda 5 za leto 2019 v višini 164.064 EUR, zato se ne izračunava presežek po 

ZJF. 

 

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU 

 

V bolnišnici je bil po obračunskem načelu v letu 2019 ugotovljen presežek prihodkov nad 

odhodki v višini 474.414 EUR.  

 

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019 

 

Bolnišnica je v letu 2019 izkazala presežek prihodkov nad odhodki, v višini 474.414 EUR, ki 

se namenijo za pokritje presežka odhodkov nad prihodki preteklih let. Iz tega razloga ni 

sredstev, ki bi se namenila za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev v letu 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 28.02.2020 

 

 

Podpis pooblaščenega računovodja     Podpis odgovorne osebe  

Mateja Mramor Hrovat                                                Marko Breznik, univ.dipl.ekon. 
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