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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, ki obsega: 

− bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.100), 

− splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.210), 

− specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.220), 

− druge zdravstvene dejavnosti (Q 86.909). 

 

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

predpisi oziroma pooblastila: 

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

− drugo inštaliranje pri gradnjah (F 43.290), 

− druga oskrba z jedmi (I 56.290), 

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

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

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

− splošno čiščenje stavb (N 81.210), 

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

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

 

ORGANI ZAVODA:  

− svet zavoda, 

− direktor zavoda, 

− strokovni direktor zavoda, 

− strokovni svet zavoda. 

  

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

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

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

 

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

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

posvet in priprava na poseg.  

 

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

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

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

terciarno ustanovo na terapijo oziroma na diagnostično obdelavo. 

 

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

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

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

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

dojenčkov.  

 

Dispanzersko dejavnost na področju zdravstvenega varstva žensk opravljamo v treh ginekoloških 

ambulantah. Priznane imamo 3 nosilce te dejavnosti.  

 

V okviru naše bolnišnice delujejo še lekarna, laboratorij (citološke preiskave) in podporne službe.  

 

V dispanzerju za ženske je bilo za naše ginekologe na dan 1.1.2022 opredeljenih 16.450 žensk. 
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PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
 

Slika 1: Organizacijska shema zavoda 

 
 

VODSTVO ZAVODA 

 

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

Strokovni direktor: Aleš Rozman, dr. med., specialist za anesteziologijo in reanimatologijo 

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Špela Požun, DMS  

Vodja podpornih služb: Lea Ahčin, DMS 

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

Vodja FRS: Tanja Valant, univ. dipl. ekon.  

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

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

Vodja službe za anesteziologijo in reanimatologijo: Matevž Uranič, dr. med., specialist za 

anesteziologijo in reanimatologijo 

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

 

Člani sveta zavoda: 

- od 14.12.2017 do 24.2.2021: Alenka Bradač – predsednica,  Nada Mihajlović, Darko 

Loncnar, Dejan Doberšek – predstavniki Vlade RS, Alenka Starič – predstavnica ZZZS, 

Viktor Mohorič – predstavnik MO in Jernej Bernik – predstavnik BGP Kranj, 

- od 24.2.2021 do 13.12.2021: Marjan Kristanc – predsednik, Matej Dolenc, Nežka Poljanšek, 

Ana Manojlović – predstavniki Vlade RS, Alenka Starič – predstavnica ZZZS, Viktor 

Mohorič – predstavnik MO in Jernej Bernik – predstavnik BGP Kranj, 

- od 5.1.2022 dalje: Marjan Kristanc – predsednik, Matej Dolenc – namestnik predsednika, 

Nežka Poljanšek, Ana Manojlović – predstavniki Vlade RS, Violeta Engelman – predstavnica 

ZZZS, Gregor Tomše – predstavnik MO in Jernej Bernik – predstavnik BGP Kranj.  
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POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI V LETU 2021 

  

Med pomembnejšimi poslovnimi dogodki, ki so se zgodili v letu 2021, velja izpostaviti naslednje:  

• Dne 4.1.2021 smo pričeli z uporabo novega informacijskega sistema GoSoft v lekarni in 

ekonomatu. 

• Dne 4.1.2021 smo za zaposlene pričeli izvajati hitre teste na SARS-CoV-2. 

• Dne 7.1.2021 smo za zaposlene pričeli izvajati cepljenje proti SARS-CoV-2. 

• Dne 7.1.2021 smo popolnoma obnovili sobi vodilne medicinske sestre porodniško neonatalnega 

oddelka in fizioterapevtke. 

• Dne 11.1.2021 smo ponovno pričeli z izvedbo internih strokovnih izobraževanj za medicinske 

sestre, babice in zdravnike, z omejenim številom prijav. Prisotnost omogočamo tudi preko video 

povezave. 

• Dne 11.3.2021 smo informacijski sistem Kadris nadgradili z modulom RIS – Potni nalogi. 

• Dne 31.3.2021 nam je Žito doniralo izdelke za košarico zdravja, ki jo v okviru PZDM dobi vsak 

zaposleni ob rojstnem dnevu. 

• Dne 7.4.2021 smo iz Ministrstva za zdravje prejeli 100 hitrih testov na prisotnost Covid-19 IgG in 

IgM protiteles. Testi so bili namenjeni zaposlenim (in ev. svojcem) za kvalitativno določitev 

prisotnosti protiteles in niso bili predvideni za klinično uporabo.  

• Dne 19.4.2021 smo pri vseh zaposlenih zamenjali kartice za evidentiranje delovnega časa za 

naprednejše profesionalne kartice. 

• Dne 20.4.2021 smo na Ministrstvo za zdravje naslovili vlogi za pridobitev dovoljenja za izvajanje 

dejavnosti Podaljšano bolnišnično zdravljenje in Protibolečinska ambulanta ter vlogo za odobritev 

izvajanja programa Fizioterapija. 

• Dne 13.5.2021 nam je Društvo Slojenčki doniralo pulzni oksimeter, ki smo ga namestili na 

reanimacijsko posteljico v porodnem bloku. 

• Dne 27.5.2021 je bil sprejet Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021. 

• Dne 2.6.2021 nam je lastnica podjetja Copek darovala darilne pakete z oblačili za novorojenčke 

ter naglavne trakove za zaposlene. 

• Dne 16.6.2021 nam je Društvo Slojenčki skupaj s T2 doniralo foto lučko za zdravljenje zlatenice 

pri novorojenčkih. 

• Dne 28.6.2021 smo za dostop v bolnišnično lekarno vgradili nova avtomatska drsna vrata. 

• Dne 30.6.2021 smo informacijski sistem Kadris nadgradili z modulom KIS – Kadrovsko 

informacijski sistem. 

• Dne 30.6.2021 smo delno sprostili obiske, in sicer za partnerje, ki so izpolnjevali PCT pogoj ter 

priporočali, da niso bili daljši od pol ure. 

• Dne 13.7.2021 smo na Ministrstvo za zdravje poslali vlogo za zagotovitev sredstev za pokrivanje 

zapadlih obveznosti JZZ. 

• Dne 15.7.2021 smo obiske sprostili za oba oddelka, in sicer na eno zdravo odraslo osebo ob 

izpolnjevanju PCT pogoja. 

• Dne 12.8.2021 smo informacijski sistem Kadris nadgradili z modulom RIS – Prevozi na delo. 

• Dne 13.8.2021 smo v bolnišnici ukinili prisotnost varnostne službe v popoldanskem in nočnem 

času. 

• Dne 15.9.2021 smo pričeli z izvajanjem samoplačniških testiranj na SARS-CoV-2.  

• Dne 9.11.2021 smo po odloku vlade oz. Ministrstva za zdravje ukinili samoplačniško testiranje na 

SARS-CoV-2 in pričeli izvajati testiranje v breme ZZZS. 

• Dne 25.11.2021 je bila izvedena akreditacijska presoja standardov kakovosti s strani AACI, ki 

smo jo uspešno opravili.  

• Dne 30.11.2021 smo iz Državnih blagovnih rezerv prejeli 23.000 zaščitnih mask FFP-2. 

• Dne 9.12.2021 je bil sprejet Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021. 
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• Dne 22.12.2021 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli obvestilo, da nam zaradi neuspelega 

medresorskega usklajevanja ne morejo zagotoviti sredstev za pokrivanje neporavnanih zapadlih 

obveznosti do dobaviteljev. 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

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

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

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

8/07, 102/10: 

 

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

uporabnika; 

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

razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

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

posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

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

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

ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

dela; 

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

poročila preteklega leta ali več preteklih let; 

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

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

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

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

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

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

izvedljivi; 

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

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

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

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

DELOVNO PODROČJE ZAVODA 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

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

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

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

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

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

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

40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 

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

36/19 in 189/20 – ZFRO), 

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

107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 

66/19), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi, 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZZS, 

‒ Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih 

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

– ORZIUFSZZ7). 

 

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

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

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

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list 

RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21 – ZIPRS2122), 

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

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

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

108/13 in 100/15), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

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

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

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?sop=2019-01-3228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
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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‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 

3/21), 

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

št. 97/09 in 41/12), 

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

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

št. 7/10, 3/13), 

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

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

16.1.2020 in 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020). 

 

c) Interni akti zavoda: 

− Poslovnik o volitvah delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu – 22.4.2001, 

− Pravilnik o zagotavljanju pravic bolnikom – 25.2.2002, 

− Statut Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj – 8.1.2004, 11.5.2006,  9.7.2009, 

16.11.2010, 6.2.2019, 28.2.2020 in (NUPB, št. 0140-103/2018/89 z dne 27.8.2020), 

− Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest – 29.7.2008, 8.9.2008, 28.3.2009, 2.11.2009, 

25.1.2011, 27.1.2012, 25.5.2012, 28.9.2015, 31.8.2017, 4.1.2019, 18.11.2019, 5.2.2021, 

15.4.2021, 21.5.2021, 28.5.2021, 29.9.2021, 21.10.2021, 21.12.2021, 21.12.2021-popr., 

− Pravilnik o načinu zagotavljanja informacij javnega značaja – 8.4.2009, 

− Strategija upravljanja s tveganji – 19.12.2008, 

− Pravilnik o internem strokovnem nadzoru – 9.10.2009, 

− Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost – 5.11.2009, 

− Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v zavodu – 11.12.2009, 

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

− Poslovnik o delu Sveta zavoda – 9.3.2010, 

− Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih 

substanc pri zaposlenih – 19.4.2010, 

− Pravilnik o blagajniškem poslovanju – 3.1.2011, 

− Navodila o vodenju evidenc za javna naročila pod vrednostnim pragom – 7.3.2011, 

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

18.5.2011, 

− Pravilnik o notranjem revidiranju – 15.11.2011, 

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

15.12.2011, 

− Navodila o varovanju dostojanstva zaposlenih pri delu – 23.3.2012, 

− Pravilnik o obvladovanju projektov – 16.5.2012, 

− Poslovnik o osebni zaščitni delovni obleki in obutvi – 13.6.2012, 

− Pravilnik o popisu – 10.10.2012, 

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

– 12.11.2012, 

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

12.11.2012, 

− Pravilnik o računovodstvu – 20.11.2012, 

− Načrt integritete – februar 2013, 

− Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev – 1.3.2013, 

− Poslovnik o volitvah predstavnika zavoda v svet zavoda – 23.5.2013, 

− Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo – 1.4.2014, 
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− Pravilnik o varovanju osebnih in drugih podatkov v BGP – 15.4.2014, 

− Poslovnik o delu razpisne komisije za izbor direktorja zavoda – 13.5.2014, 

− Politika upravljanja s sistemi – 30.10.2014, 

− Pravila o izvajanju pripravništva in specializacije v BGP Kranj – 2.2.2015, 

− Pravilnik o študentskem ter podjemnem delu – 2.2.2015, 

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

– 11.5.2015, 

− Program preprečevanja bolnišničnih okužb – 19.11.2015, 

− Sestava in poslovnik o delu Strokovnega sveta – 24.11.2015, 

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

– 25.11.2015, 

− Navodila za izvajanje varnostno recepcijske službe BGP – 28.2.2017, 

− Načrt varovanja varnostnega območja BGP – 28.2.2017, 

− Klasifikacijski načrt BGP Kranj – 10.4.2017, 

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

namene – 1.10.2017, 

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

24.10.2017, 

− Navodilo za uporabo službenih mobitelov – 29.11.2017, 

− Strategija oziroma program vodenja kakovosti in varnosti v BGP Kranj – 1.3.2018, 

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

Kranj – 1.3.2018, 

− Načrt rokovanja z odpadki  – 27.3.2018, 

− Promocija zdravja na delovnem mestu – 3.4.2018, 

− Izjava o varnosti z oceno tveganja – 12.10.2018, 

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

ostalih osebah (pacientih in obiskovalcih) – 15.10.2018, 

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

– 16.10.2018, 

− Pravilnik o delovnem času – 2.11.2020, 14.12.2020, 22.11.2021,  

− Navodilo za odmero letnega dopusta – 15.1.2021, 

− Akt o notranji organizaciji BGP Kranj – 1.2.2021, 

− Poslovnik vodenja kakovosti – 23.11.2021, 

− Navodila za kreiranje in obračun potnih nalogov – 1.1.2022. 
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

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

in porodništvo Kranj 2020 – 2025. Strategija je bila obravnavana in sprejeta na 23. redni seji 

sveta zavoda dne 1.3.2021 ter posredovana ustanovitelju.  

 

Ključni poudarki iz strategije: 

- razvoj stroke in zagotavljanje specialističnega in subspecialističnega zdravstvenega varstva,  

- usmerjenost na uporabnike storitev z individualnim pristopom ter celostno obravnavo, 

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

obravnave pacientk z ginekološko-porodniškimi težavami in zmanjšanje deficitarnosti v 

gorenjski regiji, 

- razvoj podporne laboratorijske dejavnosti, 

- izobraževanje in razvoj zaposlenih,  

- razvoj kakovosti in varnosti, 

- obvladovanje poslovanja, 

- učna bolnišnica. 

 

 

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 

Ključni cilji v letu 2021 so bili: 

- zagotavljanje zakonitosti poslovanja, 

- realizacija pogodbeno zakupljenega programa, 

- finančno vzdržno poslovanje, 

- optimizacija delovnih procesov ambulantne in bolnišnične obravnave, 

- informatizacija poslovnih in zdravstvenih procesov, 

- celostna obnova prostorov BGP Kranj. 

 

 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

V letu 2021 smo delno realizirali zastavljene cilje. Podrobnejši pregled načrtovanih ciljev ter 

doseganje le-teh po posameznih področjih dela je podano v sledečih tabelah: 

 

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev - stroka  

 
Cilj Odgovorne osebe 

Ciljna 

vrednost 
Realizacija 

1 

Realizacija pogodbeno zakupljenega 

programa v skladu s cilji iz novelacije 

sanacijskega programa po programih  

Strokovni direktor,  

vodje služb 
DA/NE NE 

2 
Revizija evidentiranja opravljenih 

storitev po programih 

Strokovni direktor,  

vodje služb 
DA/NE DA 

3 

Reorganizacija specialističnih in 

subspecialističnih ginekološko- 

porodniških ambulant 

Strokovni direktor, 

vodje služb 
DA/NE DELNO 
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4 

Vzpostavitev specialistične ambulante 

za vodenje nosečnosti na sekundarnem 

nivoju 

Vodja službe DA/NE NE 

5 

Preoblikovanje ambulante za 

urodinamske preiskave v 

subspecialistično uroginekološko 

ambulanto  

Vodja službe DA/NE DA 

6 

Uvedba elektronskega podpisa in 

vzpostavitev elektronskega arhiva v 

vseh ambulantah, kjer je to mogoče 

Strokovni direktor,  

vodje služb 
DA/NE DELNO 

7 
Organizacija perinatalnega dnevnega 

centra 
Vodja službe DA/NE NE 

8 Povečanje števila porodov Vodja službe DA/NE NE 

9 Znižanje odstotka carskih rezov Vodja službe  DA/NE NE 

10 
Uvedba elektronskega temperaturnega 

lista  

Strokovni direktor,  

vodje služb 
DA/NE DELNO 

11 
Obnova dovoljenja za delo patološkega 

laboratorija - področje citologija 

Strokovni direktor,  

vodja službe 
DA/NE NE 

12 

Pridobitev dovoljenja za delo na 

področju medicinske biokemije - POCT 

preiskave 

Strokovni direktor DA/NE NE 

13 

Delavnice postopkov oživljanja s 

poudarkom na postopkih oživljanja pri 

nosečnici, porodnici in novorojenčku 

ter timskem pristopu  

Strokovni direktor,  

vodje služb 
DA/NE DA 

14 
Redna interna strokovna izobraževanja 

(12 izobraževanj) 
Strokovni direktor DA/NE DA 

 

Tabela 2: Realizacija letnih ciljev – zdravstvena in babiška nega 

 
Cilj Odgovorne osebe 

Ciljna 

vrednost 
Realizacija 

1 

Reorganizacija dela medicinskih sester 

na porodniškem in neonatalnem 

oddelku 

 

 

Pom. dir za ZN,  

vodilna MS 

porodniškega in 

neon. odd. v 

sodelovanju z 

zdravniki (vodjo 

pediatrije in vodjo 

porodništva) 

DA/NE DELNO 

2 

Vzpostavitev enotnega tima srednjih 

medicinskih sester na bolniških 

oddelkih 

Pom. dir za ZN, 

vodilne MS 

bolnišničnih 

oddelkov 

DA/NE DELNO 

3 
Uvedba elektronskega temperaturnega 

lista 

Strokovni direktor, 

pom. dir za ZN, 

vodilne MS  

DA/NE DELNO 

4 

Strokovno  in odgovorno izvajanje del 

in nalog glede na pristojnosti in 

kompetence v zdravstveni in babiški 

negi 

Vsi zaposleni v 

ZBN 
DA/NE DA 
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5 
Redna interna strokovna izobraževanja 

(vsaj 12 izobraževanj) 

Pom. dir za ZN, 

vodilne MS  
DA/NE DA 

6 
Izvedba 3. izobraževalnega dne BGP 

Kranj 

Pom. dir za ZN,  

strokovni direktor 
DA/NE NE 

7 
Aktivna udeležba na strokovnih 

izobraževanjih  

Pom. dir za ZN, 

vodilne MS 
DA/NE DA 

8 
Priprava internih dokumentov, 

postopkov in protokolov 

Pom. dir za ZN, 

vodilne MS 
DA/NE DA 

9 
Izvajanje izobraževalnih srečanj za 

nosečnice in porodnice 

Vodilna dipl. 

babica porodnega 

bloka,  

vodilna MS 

porodniškega in 

neon. odd.,  

dietetičarka 

DA/NE DA 

10 

Izvajanje internih nadzorov nad 

negovalno obravnavo uporabnic naših 

storitev (min. 5 nadzorov) 

Pom. dir za ZN, 

namestnica pom. 

dir za ZN 

DA/NE DA 

11 

Izvajanje internih nadzorov nad 

izvajanjem kategorizacije pacientk za 

oceno zahtevnosti ZN (min. 2 nadzora) 

Pom. dir za ZN DA/NE DELNO 

12 
Spremljanje kazalnikov kakovosti na 

področju ZBN (8 kazalnikov) 

Koordinator za 

kakovost 
DA/NE DA 

13 

Sodelovanje pri aktivnostih sistema 

vodenja kakovosti skladno s standardom 

ISO in mednarodne akreditacije AACI 

Pom. dir za ZN, 

vodilne MS 
DA/NE DA 

14 

Priprava projekta »ABC dojenja za 

zaposlene« 

 

 

Pom. dir za ZN, 

vodilna MS 

porodniškega in 

neon. odd. 

DA/NE NE 

15 Izvajanje mentorstva 
Dipl. MS - 

mentorice 
DA/NE DA 

 

Tabela 3: Realizacija letnih ciljev – poslovno področje 

 
Cilj Odgovorne osebe 

Ciljna 

vrednost 
Realizacija 

1 
Sprejetje strategije razvoja za obdobje 

2020-2025 

Vodstvo zavoda,  

vodje služb in 

oddelkov 

DA/NE DA 

2 

Dopolnitev akta o ustanovitvi zavoda, 

tako da bo možen razvoj in izvajanje 

specialistične ambulantne in bolnišnične  

zdravstvene oskrbe na sorodnih in 

deficitarnih področjih 

Vodja splošno 

kadrovske službe 
DA/NE NE 

3 

Prilagoditev in dopolnitev poslovnih 

aktov v skladu z novo sprejetim statutom 

zavoda 

Vodja splošno 

kadrovske službe 
DA/NE DELNO 

4 
Nadgradnja programa za obvladovanje 

delovnega časa zaposlenih, z 
Direktor DA/NE DELNO 
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elektronskim načrtovanjem urnikov in z 

osebnim dostopom (RIS) 

5 
Vzpostavitev elektronskega kadrovskega 

sistema (KIS) 
Direktor DA/NE NE 

6 
Nadgradnja elektronskega  sistema za 

poslovno področje  
Direktor DA/NE DELNO 

 

Tabela 4: Realizacija letnih ciljev – kakovost in varnost 

 
Cilj Odgovorne osebe 

Ciljna 

vrednost 
Realizacija 

1 
Uskladitev poslovnika vodenja kakovosti 

z novim statutom 

Koordinator 

kakovosti 
DA/NE NE 

2 Uspešno izvedena zunanja presoja AACI  
Vodja podpornih 

služb 
DA/NE DA 

3 
Doseganje zastavljenih kazalnikov 

kakovosti – min. 90 % 
Strokovni direktor DA/NE DA 

 

Tabela 5: Realizacija letnih ciljev – investicije in nabava 

 
Cilj 

Odgovorne 

osebe 

Ciljna 

vrednost 
Realizacija 

1 Priprava projekta za energetsko sanacijo 
Vodja spl. 

kadrovske službe 
DA/NE NE 

2 
Priprava projekta za obnovo dela bivalnih 

prostorov 

Vodja spl. 

kadrovske službe 
DA/NE NE 

3 
Priprava projekta za ureditev okolice 

objekta 

Vodja spl. 

kadrovske službe 
DA/NE NE 

4 
Ureditev izolacijskih prostorov za večje 

število pacientk z nalezljivimi boleznimi 
Direktor DA/NE DA 

5 
Obnova kuhinje skladno z ugotovitvami 

inšpektorice 

Vodja podpornih 

služb 
DA/NE DA 

6 
Obnova in nadgradnja računalniškega 

omrežja 

Strokovni 

direktor 
DA/NE DA 

 

Tabela 6: Realizacija letnih ciljev – tržna dejavnost 

 
Cilj Odgovorne osebe 

Ciljna 

vrednost 
Realizacija 

1 
Uvedba nove samoplačniške storitve na 

zdravstvenem področju 
Strokovni direktor DA/NE DA 

2 
Povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti 

na zdravstvenem področju za 2 % 

Strokovni direktor 

pom. dir. za ZN 
DA/NE DA 

3 
Povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti 

kuhinje 

Vodja podpornih 

služb 
DA/NE DA 

 

V letu 2021 smo imeli več nadzorov: 

• Dne 21.1.2021 smo imeli redni inšpekcijski pregled s strani Zdravstvenega inšpektorata 

Republike Slovenije (v nadaljevanju ZIRS). Preverjali so izvajanje cepljenja proti Covid-19. 

Pozvali so nas, da jim pošljemo odgovore na zastavljena vprašanja glede priprave plana za 

cepljenje zaposlenih. Odgovore smo poslali v dogovorjenem roku.  



Letno poročilo 2021                                                       Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

 

15 

 

• Dne 31.3.2021 smo imeli s strani Finančne uprave Republike Slovenije davčni nadzor nad 

izvajanjem določb ZDavPR v povezavi s podatki o izkazanem prometu v obračunih DDV-

O za obdobje 1.4.2019 do 30.9.2020. Ugotovljena je bila nepravilnost, in sicer so bili 

določeni računi dvakrat fiskalizirani. 

• Dne 20.5.2021 smo imeli kontrolni inšpekcijski pregled Inšpektorata Uprave za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) z namenom preverjanja izvršljivosti odrejenih 

ukrepov. Ugotovljeno je bilo, da odrejenih ukrepov še nismo uspeli izvršiti v celoti. Izrečena 

je bila denarna kazen v znesku 300 EUR in določen nov rok za izvršitev ukrepov. 

• Dne 26.5.2021 je bil s strani Komisije za pregled laboratorijev opravljen pregled delovanja 

citopatološkega laboratorija. Komisija je ugotovila, da laboratorij ne izpolnjuje vseh pogojev 

iz Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje preiskav na področju 

laboratorijske medicine in Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za 

pregledovanje brisov materničnega vratu in Ministrstvu za zdravje predlagala, da 

citopatološkem laboratoriju BGP Kranj ne izda dovoljenja za dejavnost patologije.  

• Dne 27.5.2021 smo imeli izredni inšpekcijski pregled s strani ZIRS. Preverjalo se je vpise 

treh odmerkov v eRCO zaradi ugotovljenega neskladja. Po pregledu primera smo napako 

odpravili in odgovor poslali v dogovorjenem času. 

• Dne 7.6.2021 smo imeli izredni inšpekcijski pregled s strani ZIRS. Preverjalo se je cepljenje 

mlajših od 17 let v skladu s strategijo. Pregledali smo primer in ugotovili, da je prišlo do 

napake pri vnosu podatkov v Birpis glede cepiva pri novorojenčku. Napako smo odpravili 

in odgovor poslali v dogovorjenem času. 

• Dne 7.6.2021 smo imeli 10. redni nadzor nad našim DEPO-jem krvi s strani Zavoda za 

transfuzijsko medicino (ZTM). Prejeli smo nekaj priporočil, ki ostajajo kot “stalna”, 

izvajanje pa bodo preverjali na naslednji presoji. 

• Dne 8.6.2021 smo imeli redni letni nadzor s strani Medicinskega laboratorija Klinike Golnik 

nad predpreiskovalnimi postopki. Neskladij ni bilo ugotovljenih. 

• Dne 28.7.2021 smo imeli redni nadzor s strani ZIRS nad določbami ZPacP, ki se nanaša na 

izmenjavo podatkov med izvajalcem zdravstvenih storitev in NIJZ. Vsa ugotovljena 

neskladja smo odpravili in odgovore poslali v dogovorjenem času. 

• Dne 15.9.2021 smo imeli izredni inšpekcijski nadzor s strani ZIRS. Preverjalo se je izvajanje 

usmerjenih pregledov oseb, vključno z odvzemom materiala za usmerjeno laboratorijsko 

preiskavo, izpolnjevanje pogojev PCT pri zaposlenih in uporabnikih storitev, uporabo 

zaščitnih mask v zaprtih prostorih, razkuževanjem rok in prezračevanjem zaprtih prostorov, 

v katerih se opravlja dejavnost. Neskladij ni bilo ugotovljenih.   

• Dne 15.9.2021 smo imeli redni inšpekcijski pregled s strani ZIRS z namenom preverjanja 

spoštovanja zakonodaje, ki ureja področje pacientovih pravic in čakalnih seznamov. 

Ugotovljena neskladja smo odpravili in poročilo poslali v dogovorjenem roku.  

• Dne 21.9.2021 je bil opravljen redni nadzor s strani ZZZS nad ginekološko specialistiko za 

obdobje od 1.1.2021 do 30.6.2021. Ugotovljenih je bilo za 867 EUR nepravilnosti. Na 

osnutek zapisnika smo podali ugovor, ki je bil delno upoštevan. Izrečena pogodbena kazen 

je znašala 300 EUR. 

• Dne 14.10.2021 je bil opravljen redni nadzor s strani ZZZS nad obravnavo gluhe zavarovane 

osebe za obdobje od 1.1.2021 do 30.6.2021. Na osnutek zapisnika smo podali ugovor, ki je 

bil upoštevan v celoti. 

• Dne 18.10.2021 smo imeli kontrolni inšpekcijski pregled Inšpektorata Uprave za varno 

hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) z namenom preverjanja izvršljivosti 

odrejenih ukrepov. Ugotovljeno je bilo, da neskladja še niso bila odpravljena v celoti in nam 

določili  nov rok za odpravo neskladij. 

• Dne 25.11.2021 smo imeli s strani AACI redno letno akreditacijsko presojo po standardu 

AACI in ISO 9001. 
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• Dne 3.12.2021 smo s strani ZIRS prijeli prijavo, iz katere izhaja, da se osebe, ki so bile na 

testiranju s testom HAG, ki smo ga kot izvajalec zdravstvene dejavnosti izvedli pri nas, 

pozitivne, niso udeležile testiranja s testom PCR. Primere smo preverili in odgovore 

pravočasno posredovali. 

• Dne 21.12.2021 je bil s strani NLZOH Kranj izveden pregled kuhinje in HACCP  

dokumentacije ter strokovno svetovanje na tem področju z namenom pravilnega izvajanja 

tehnoloških postopkov priprave, distribucije in delitve hrane in pijače, ustreznost izvajanja 

monitoringa na KKT in KT in spremljajočih zapisov, spoštovanje navodil, ki se nanašajo na 

spremljajoče higienske programe, sanitarno tehnično ureditev in splošno higiensko stanje 

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

ter pijače. Na podlagi vizualnega pregleda kuhinje in glede rezultatov mikrobioloških analiz 

odvzetih vzorcev so ocenili, da je bila kuhinja s spremljajočimi prostori na dan pregleda 

primerno higiensko vzdrževana.  

 

Nezaključene tožbe oziroma tožbe v teku: 

V teku je zgolj civilna zadeva tožnikov staršev in mladoletnega otroka zaradi plačila 

odškodnine in denarne rente v višini 1.018.048 EUR, ki teče od 29.3.2016:  

- dne 10.4.2019 je Okrožno sodišče izdalo vmesno sodbo, s katero je odločilo, da je 

zahtevek tožnikov po temelju v celoti utemeljen, 

- dne 9.5.2019 je bolnišnica vložila pritožbo zoper vmesno sodbo na Višje sodišče, 

- dne 12.2.2020 je Višje sodišče izdalo sodbo, v kateri je v celoti potrdilo vmesno sodbo 

Okrožnega sodišča, 

- dne 24.6.2020 je bolnišnica vložila na Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije 

zoper celotno pravnomočno sodbo Višjega sodišča,  

- dne 4.9.2020 je Vrhovno sodišče sprejelo sklep o dopustitvi revizije, 

- dne 5.10.2020 je bolnišnica vložila revizijo na Vrhovno sodišče zoper celotno 

pravnomočno sodbo Višjega sodišča, 

- dne 18.8.2021 je Vrhovno sodišče izdalo sodbo, v kateri je razsodilo, da se revizija 

zavrne, 

- dne 29.10.2021 je bolnišnica na Ustavno sodišče vložila ustavno pritožbo zoper sodbo 

Vrhovnega sodišča. 

 

V pomladnih mesecih je potekala PREMS nacionalna raziskava o izkušnjah pacientov z 

obravnavo v bolnišnici.  

 

V letu 2021 smo izvedli interno anketo o zadovoljstvu pacientk na ginekološkem oddelku, 

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 

2020 

Ocena  

2021 

Vljudna in spoštljiva obravnava pacientk s strani zdravnikov 93 % 100 % 

Razumljivi odgovori zdravnikov 87 % 100 % 

Razumljivi odgovori pred posegi 100 % 96 % 

Zagotavljanje zasebnosti pacientkam s strani zdravnikov 73 % 91 % 

Vljudna in spoštljiva obravnava pacientk s strani medicinskih sester 93 % 96 % 

Razumljivi odgovori s strani medicinskih sester 93 % 100 % 
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Zagotavljanje zasebnosti pacientkam s strani medicinskih sester 73 % 91 % 

Čakanje na medicinsko sestro do 5 minut 60 % 100 % 

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

Občutek, da zdravniki in medicinske sestre njihove pritožbe jemljejo 

resno 
80 % 75 % 

Narejeno je bilo vse za zmanjšanje bolečin 100 % 100 % 

Pojasnitev razlogov jemanja zdravil 53 % 95 % 

Vedno čista soba, stranišče, kopalnica 78 % 96 % 

Informacije glede zdravil za jemanje doma 53 % 100 % 

Informacije o stranskih učinkih zdravil 100 % 69 % 

 

Večina ocen se je primerjalno na preteklo leto izboljšala, čeprav so bile ocene že v letu 2020 v 

povprečju visoke. Rezultati ankete so odraz tudi večje zahtevnosti pacientk v času 

hospitalizacije. Maksimalno se bomo trudili za izboljšanje rezultatov na vseh področjih, saj je 

naš vodilni moto zadovoljstvo pacientk.  

 

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

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

bolnišnico. Podatki kažejo, da je v letu 2021 manj anketiranih porodnic kot v letu 2020 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 

2020 

Ocena  

2021 

Ocena babice 98 % 98 % 

Ocena zdravnika 94 % 93 % 

Ocena strežnic 96 % 97 % 

Zadovoljstvo s potekom poroda 58 % 79 % 

Ocena sobnega ginekologa 92 % 90 % 

Ocena pediatra 90 % 97 % 

Ocena medicinske sestre 90 % 93 % 

Ocena fizioterapevtke 92 % 97 % 

Navodila in pomoč pri dojenju 98 % 98 % 

Brezhibna čistoča prostorov 42 % 57 % 

Zagotavljanje zasebnosti porodnicam 100 % 97 % 

 

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

priporoči prijateljem, znancem. Ocenimo lahko, da so porodnice zadovoljne, saj bi prav vse 

priporočile našo porodnišnico prijateljem, znancem, in sicer predvsem zaradi strokovnosti in 

prijaznosti osebja.  

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

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

 

V dispanzerju za ženske so pacientke zadovoljne z izbranim ginekologom, saj večina (97 %) 

ne razmišlja o zamenjavi svojega ginekologa. 

 

Kriterij za ocenjevanje Ocena 

2020 

Ocena 

2021 

Priporočilo izbranega ginekologa prijateljicam 93 % 76 % 

Zadovoljstvo s postopkom naročanja 94 % 79 % 
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Brez težav pri naročanju 96 % 85 % 

Datum pregleda v skladu s pričakovanji 94 % 79 % 

Čas čakanja na pregled 
od 15 do 

30 minut 

manj kot 

15 min 

Odlična ocena korektnosti medicinske sestre ob pregledu 96 % 87 % 

Dobro mnenje o strokovnem delu nemedicinskega osebja 94 % 83 % 

Vključenost pacientke s strani zdravnika v odločanje o zdravljenju 92 % 85 % 

Zadovoljstvo z ginekološkim pregledom 96 % 85 % 

Razumljivost podajanja informacij zdravnika o bolezni 96 % 82 % 

Zadovoljstvo z obveščanjem o podaljšanem času čakanja 82 % 61 % 

Urejenost čakalnice in sanitarij 86 % 55 % 

Urejenost ambulante 86 % 58 % 

Zagotavljanje zasebnosti 90 % 66 % 

 

Ocene zadovoljstva s posameznimi kazalniki so na splošno visoke, čeprav so v primerjavi s 

preteklim letom nekoliko nižje. 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 nobena ne razmišlja o zamenjavi le-tega in večina bi ga priporočila prijateljem. 

 

Kriterij za ocenjevanje Ocena 

2020 

Ocena 

2021 

Zadovoljstvo s časom, ki ga zdravnik nameni pacientki 96 % 92 % 

Zanimanje zdravnika za težave pacientk 96 % 85 % 

Dajanje vseh potrebnih informacij pacientkam 

o bolezni na razumljiv način 
94 % 89 % 

Vključenost v odločanje o zdravljenju 86 % 86 % 

Zadovoljstvo s pregledom 90 % 90 % 

Možnost izražanja pohval in pritožb 96 % 89 % 

Dobro mnenje o delovanju digitalnega mamografa 80 % 88 % 

Dobre informacije o delovanju CBD 92 % 84 % 

Zadovoljstvo z medicinsko sestro, pri kateri se naroča 100 % 99 % 

Korektnost inženirja radiologije pri slikanju dojk 90 % 95 % 

Zadovoljstvo z ostalim osebjem 96 % 97 % 

Odlično mnenje o strokovnosti ostalega osebja 92 % 96 % 

Urejenost ambulant 88 % 63 % 

Urejenost čakalnice in sanitarij 88 % 58 % 

Zadovoljstvo z zagotavljanjem zasebnosti 92 % 84 % 

 

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 2021 je bil pripravljen na osnovi pogodbe preteklega 

leta, Splošnega dogovora za leto 2021 (SD 2021) ter Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za 

leto 2021. 

 

V sledeči tabeli prikazujemo pogodbeno dogovorjen program dela z ZZZS. 

 

Tabela 7: Pogodbeno dogovorjen obseg dela 

a)
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p
ec

ia
li

st
ič

n
a 

b
o

ln
iš

n
ič

n
a 

d
ej

av
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o
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  2020 2021 

Akutna bolnišnična obravnava 
št.  

primerov 

št.  

uteži 

št.  

primerov 

št.  

uteži 

Akutna v celoti 4.476 3.983 4.518 4.037 

Porodi 1.493 1.777 1.493 1.777 

Doječe matere 2020 2021    
Doječe matere (št. NOD) 287 356    

      

b
) 
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  2020 2021   

  št. točk št. točk    
Pediatrija 12.338 16.819    
Ginekologija in porodništvo 49.674 57.506    
Bolezni dojk 39.816 18.027    
  št. točk št. točk    
Mamografija 27.309 26.981    
  št. točk št. točk    
UZ dojk 9.874 12.603    

      

c)
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o
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o
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   2020 2021    

Dispanzer za ženske 
št. kol. iz 

obisk. 

št. kol. iz 

obisk.    
Preventiva in kurativa skupaj 93.735 87.582   
Preventiva  3.812 3.691   

 

V okviru akutne bolnišnične obravnave smo imeli za pogodbeno leto 2021 s pogodbo z ZZZS 

priznanih 4.518 SPP, v letu 2020 pa 4.476 SPP. Razlika predstavlja 42 primerov. 

 

Število porodov in program splavov sta bila v Pogodbi 2021 določena na podlagi Pogodbe 

2020, program doječih mater pa na podlagi realizacije leta 2020. 

 

Na osnovi prestrukturiranja dela specialistične dejavnosti v letu 2020 se nam je v letu 2021 

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

pediatrije ter ginekologije in porodništva.  

 

Programa mamografije in UZ dojk sta bila v Pogodbi 2021 določena na podlagi realizacije leta 

2020.  

 

V okviru posebej načrtovanih programov izvajamo medikamentozno prekinitev nosečnosti ter 

diagnostično in operativno histeroskopijo. Omenjeni programi so bili v Pogodbi 2021 določeni 

na podlagi realizacije leta 2020. 
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4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2021 do ZZZS in ostalih 

plačnikov 

 

Obrazec 1 Realizacija delovnega programa 2021 je v prilogi. 

 

Na področju akutne bolnišnične obravnave pogodbeno dogovorjenih primerov nismo dosegli. 

Realizacija števila uteži, ki so osnova za plačilo, je bila 89,6 %. V primerjavi s preteklim letom 

smo realizirali nižje število uteži, in sicer zaradi nižjega števila porodov v letu 2021.  

 

Realizacija bolnišnično oskrbnih dni doječih mater je bila za 0,8 % pod planom in za 1,7 % pod 

lanskoletno realizacijo.  

 

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

področju ginekološko-porodniške specialistike, pregleda dojk in UZ dojk, medtem ko smo na 

področju pediatrije in mamografije realizirali nižje število točk od planiranega. Program 

ginekološko-porodniške specialistike je bil za 4,6 % nad planom, program pregleda dojk je bil 

9,5 % nad planom, UZ dojk 31,9 % nad planom, medtem ko sta bila pediatrija za 27,6 % in 

mamografija za 3,1 % pod planom. 

 

V primerjavi z lanskim letom smo v specialističnih ambulantah realizirali višje število točk, in 

sicer na področju ginekološko-porodniške specialistike za 15,0 %, pregleda dojk 9,5 % in UZ 

dojk za 31,9 %, medtem ko smo pri pediatriji in mamografiji dosegli nižjo realizacijo točk kot 

v preteklem letu, in sicer pri pediatriji za 9,5 % in pri mamografiji za 3,1 %.  

 

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

planiranih 7.000 slikanj. V letu 2021 smo opravili 7.726 slikanj, kar je 10,4 % nad planom in 

za 31,8 % več kot leto poprej. Glavni razlog za večje število opravljenih slikanj v primerjavi z 

letom 2020 je pojav epidemije koronavirusa v letu 2020, zaradi katere smo skladno z navodili 

DORA morali v obdobju med 16.3.2020 in 1.6.2020 prekiniti izvajanje slikanj. 

 

Pri programu medikamentozni splav smo bili za 5,8 % pod planom in za 5,3 % pod lanskoletno 

realizacijo. Pri programu diagnostične histeroskopije smo presegli plan in lanskoletno 

realizacijo za en primer, pri histeroskopskih operacijah pa smo bili nad planom in nad 

lanskoletno realizacijo za 33,3 %. 

 

Program v dispanzerju za ženske je bil 5,1 % pod planom in za 4,8 % nad lanskoletno 

realizacijo.  

 

Tabela 8: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2020 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2021 (vključno z 

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

Zap. 

št. 
DEJAVNOST  POGODBA 2020 POGODBA 2021 

PLAČANA 

VREDNOST 

2021 

INDEKS 

POGODBA 

21/20 

    EUR % EUR % EUR   

1. Akutna boln. obravnava 5.372.802 79,20 5.536.885 79,36 4.966.186 103,1 

2. Doječe matere 12.115 0,18 15.260 0,22 15.133 126,0 

3. Osnovna zdr. dej. 509.360 7,51 522.991 7,50 528.468 102,7 

4. Spec. amb. dejavnost 383.918 5,66 383.634 5,50 381.825 99,9 

5. Funkcionalna diagnostika 114.948 1,69 122.747 1,76 130.786 106,8 

6. Drugo (DORA) 219.790 3,24 223.315 3,20 246.013 101,6 
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7. Prihodki za LZM in APL 170.964 2,52  171.778  2,46  130.729  100,5 

  Skupaj 6.783.897 100,00 6.976.610 100,00 6.399.140 102,8 

 

Razliko med Pogodbama za leti 2020 in 2021 predstavlja sprememba programa v Pogodbi 2021 

glede na Pogodbo 2020 (predstavljeno v točki 4.2.1.). Odstopanja plačane realizacije v letu 

2021 se od Pogodbe 2021 nanašajo na nedoseganje zakupljenega programa (predstavljeno v 

točki 4.2.2.). 

 

Slika 2: Pregled deležev prihodkov po dejavnostih (po plačani realizaciji 2021) 

 
 

Tabela 9: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s 

prospektivnimi primeri  

Dejavnosti Pogodba 2021 Realizirano 2021 
Indeks                  

Real. 2021/Pog. 2021 

 Št. 

primerov 

Št. 

uteži 

Št. 

primerov 

Št. 

uteži 

Št. 

primerov 
Št. uteži 

- ginekologija in 

porodništvo 
4.518 4.037 3.977 3.619 88,0 89,6 

SKUPAJ 4.518 4.037 3.977 3.619 88,0 89,6 

 

V letu 2021 se je povprečna utež celotne akutne bolnišnične obravnave zmanjšala v naši 

bolnišnici iz 0,93 (v letu 2020) na 0,91.  

 

Tabela 10: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2021 

Naziv programa 
Pogodba     

2021 

Realizacija 

2021 

Indeks                 

Real. 21/Pog. 21 

Porod 1.493 1.420 95,1 

Splav 147 104 70,7 

Operacija ženske stresne inkontinence 80 34 42,5 

Kirurško zdravljenje rakave bolezni 9 59 655,6 

SKUPAJ 1.729 1.617 93,5 

Akutna bol. obravnava

79%

Doječe matere

0%

Osnovna zdravstvena 

dejavnost

9%

Spec. amb. dejavnost

6%
Funkcionalna diagnostika

2%

DORA

4%
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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 2021 so bili štirje 

samoplačniški porodi in en samoplačniški splav. 

 

Slika 3: Pregled gibanja števila porodov po letih 

 
 

V letu 2021 je bilo 131 porodov manj kot v letu 2020. Padec števila porodov gre v največji meri 

pripisati neprimernim prostorom na porodniškem oddelku. 

 

Tabela 11: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost  

Naziv programa Pogodba 2021 Realizacija 2021 
Indeks 

Real. 21/Pog. 21 

Medikamentozni splav 207 195 94,2 

Histeroskopska operacija 9 12 133,3 

Diagnostična 

histeroskopija 
4 5 125,0 

SKUPAJ 220 212 96,4 

 

Pri programu medikamentozni splav smo bili pod planom za 12 primerov in za 11 primerov 

pod lanskoletno realizacijo. Pri programu diagnostične histeroskopije smo bili pod planom in 

pod lanskoletno realizacijo za en primer, pri programu histeroskopske operacije pa smo presegli 

plan in lanskoletno realizacijo za 3 primere. 

 

Vsi programi so plačani po realizaciji. 

 

Tabela 12: Pregled števila realiziranih operacij  

  
2020 2021 

Indeks  

2021 / 2020 

Velike operacije 1.155 1.359 117,7 

Male operacije 630 605 96,0 

SKUPAJ 1.785 1.964 110,0 
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V letu 2021 smo realizirali več velikih in manj malih operacij kot v letu 2020, skupno število 

operacij je bilo tako za 10 % višje kot v letu 2020. Povprečna ležalna doba se je v letu 2021 

malenkost skrajšala, in sicer iz 2,36 dni v letu 2020 na 2,32 dni.  

 

Slika 4: Pregled realiziranih operacij v letih 2020 in 2021 

 
 

4.2.3. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje 

 

Bolnišnica je vključena v nacionalni informacijski sistem eZdravje in uporablja storitve 

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

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

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

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

načrtujemo v letu 2022. 

 
Tabela 13: Vključevanje storitev eZdravje 

  Delež 

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

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

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

napotnici v centralni sistem eNaročanja. 

2,9 % 

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

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

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

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

67 % 

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

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

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

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

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

0 % 

 

Povezave v nacionalni informacijski sistem eZdravje vzpostavljamo in zagotavljamo preko 

varnih spletnih dostopov in bolnišničnega zdravstveno informacijskega sistema BIRPIS21 

(SRC Infonet). 
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4.3. POSLOVNI IZID 

 

Leto 2021 smo zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki. 

 

Tabela 14: Poslovni izid (v EUR)       

 LETO 

2020 

FN  

2021 

LETO 

2021 

IND. 

Real. 21/ 

Real. 20 

IND.  

Real. 21/ 

FN 21 

CELOTNI PRIHODKI 8.526.241 9.207.366 8.018.420 94,0 87,1 

CELOTNI ODHODKI 8.703.046 9.173.262 9.248.957 106,3 100,8 

POSLOVNI IZID -176.805 34.104 -1.230.537 - - 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 - - 

POSLOVNI IZID Z 

UPOŠTEVANJEM DAVKA OD 

DOHODKA 

-176.805 34.104 -1.230.537 - - 

DELEŽ 

PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V 

CELOTNEM PRIHODKU 

2,1 % 0,4 % 15,4 % - - 

                                                                                                                       

Presežek odhodkov nad prihodki je v letu 2021 znašal 1.230.537 EUR, kar je slabše od 

načrtovanega in slabše od preteklega leta, ko je bolnišnica leto 2020 zaključila s presežkom 

odhodkov nad prihodki v višini 176.805 EUR. Je pa na tem mestu potrebno poudariti, da je 

bolnišnica v letu 2020 prejela nepovratna sredstva v višini 644.060 EUR in sredstva za 

pokrivanje izpada pogodbeno zakupljenega programa v višini 169.482 EUR, kar skupaj znaša 

813.542 EUR in je vplivalo na boljši izid poslovanja. Brez prejetih nepovratnih sredstev in 

sredstev za izpad programa bi bolnišnica v letu 2020 poslovala s presežkom odhodkov nad 

prihodki v višini 990.347 EUR.  

 

Če upoštevamo, da smo v letu 2021 zaradi upada števila porodov in obravnav bolnih 

novorojencev beležili izpad prihodkov v višini 300.500 EUR, potem lahko ugotovimo, da bi 

bilo poslovanje v letu 2021 pri enakem številu porodov in obravnav bolnih novorojencev kot v 

letu 2020, boljše za 60.310 EUR kot v letu 2020. 

 

Sicer pa je razlogov za vsakoletni presežek odhodkov nad prihodki več: 

• v bolnišnici moramo zagotavljati neprestano prisotno ekipo za zagotavljanje NZV, ki jo 

v ostalih bolnišnicah pokrivajo iz drugih dejavnosti, kar na letni ravni predstavlja 

strošek v ocenjeni višini min. 1.000.000 EUR, 

• cene ginekoloških storitev so bistveno prenizke, zlasti to velja za področje ABO, pri 

čemer pa najbolj izstopajo cene zahtevnejših velikih operacij, kar ima za posledico, da 

več kot izvedemo velikih operacij, večja je izguba iz poslovanja, 

• bolnišnica praktično nima vpliva na obseg izvajanja programa, ker ne odloča o tem, 

koliko porodnic bo rodilo v bolnišnici, prav tako pa tudi nima neposrednega vpliva na 

število pacientk, ki se odločijo za operativno obravnavo v naši bolnišnici, 

• dodaten problem bolnišnice pa je tudi njena ozka specializiranost, zaradi česar ne more 

ustvarjati prihodkov iz drugih zdravstvenih dejavnosti. 
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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 2021 zaradi pojava koronavirusa med populacijo in razglašene epidemije koronavirusa 

nismo uspeli v celoti realizirati s strani ZZZS pogodbeno zakupljenega programa. Poleg tega v 

naši bolnišnici v tem letu beležimo upad števila porodov (131 porodov manj kot preteklo leto) 

in posledično manjše število obravnav bolnih novorojencev (72 manj), kar izraženo v denarju 

pomeni 300.500 EUR manj prihodkov, kot leto poprej.  

 

 

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), 

- specialistično ginekološko ambulanto, 

- kolposkopsko ambulanto, 

- uroginekološko ambulanto, 

- predoperativno ambulanto, 

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

zdravstvenega varstva), 

- ultrazvok kolkov dojenčkov (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo 

zdravstvenega varstva), 

- neonatalno ambulanto (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo 

zdravstvenega varstva). 

 

Zavedamo se, da lahko situacija, ko bi presegli najdaljšo dopustno čakalno dobo, nastopi, zato 

imamo pripravljen načrt ukrepov, s katerimi bi čim hitreje odpravili vzroke in pripomogli k 

skrajševanju čakalne dobe. 

 

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

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

čakalnih dob.  

 

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

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

pisno privolitvijo strinjale, bi bile operirane, v nasprotnem primeru bi zabeležili, da se ne 

strinjajo, kar bi potrdile s svojim podpisom. To pa lahko privede do preseganja najdaljših 

dopustnih čakalnih dob. 

 

V dispanzerju za ženske in vseh specialističnih ambulantah bi pacientke vprašali, če se strinjajo 

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

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

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

zabeležili, da se ne strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku. S tem lahko pride do  preseganja 

najdaljših dopustnih čakalnih dob. 

 

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

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

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

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

obravnavo pri drugem zdravniku, kar lahko privede do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih 

dob. 

 

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

obravnavo, ki bi jo izvedel drug zdravnik in ne zdravnik, za katerega je bilo planirano, da jih 

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

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

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

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

čakalnih dob. 
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UPRAVLJANJE ČAKALNIH SEZNAMOV 

 

Operacije 

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

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

nujnosti) klicana na posvet k anesteziologu. Po končanem pregledu pri anesteziologu se zglasi 

pri koordinatorki operative, s katero se dogovorita o okvirnem terminu za operativni poseg - 

glede na menstruacijski ciklus.  

 

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

uvrščene v čakalno vrsto. Ko je program napisan, koordinatorka pokliče pacientke in jih seznani 

s podrobnostmi priprave na operacijo in sprejema v bolnišnico. Ko je pacientka odpuščena iz 

bolnišnice, jo izbrišemo iz čakalne vrste. 

 

UZ kolkov 

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

strokovnimi smernicami, med 60. in 90. dnem starosti, zato se lahko datum pregleda točno 

določi. Starši otroka naročijo na pregled preko e-naročanja, po telefonu ali osebno. 

 

Dispanzer za ženske in specialistične ambulante 

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

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

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

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

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

se lahko naročijo preko spletne strani, telefona ali osebno. 

Za specialistične ambulante vodimo čakalno vrsto. Ko so znani določeni termini za ambulanto 

(triaža napotnic, razpoložljivost zdravnikov), pacientke prestavimo v čakalno knjigo. 

 

Center za bolezni dojk 

V Centru za bolezni dojk imamo čakalno knjigo, da pacientke takoj dobijo datum pregleda, in 

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

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

 

DORA 

Za program DORA so pacientke naročene preko klicnega centra DORA v Ljubljani, kjer vodijo 

čakalni seznam. Ciljna skupina žensk so ženske v starostnem obdobju od 50 do 69 let. 

 

Leto 2021 je ponovno zaznamovala epidemija Covid–19, kar v naši bolnišnici ni bistveno 

vplivalo na število nedopustno čakajočih pacientk in ni pomembno vplivalo na čakalne dobe. 

Čakalne dobe so skladne z Zakonom o pacientovih pravicah in Pravilnikom o naročanju in 

upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.   

 

Pacientkam smo, ne glede na stopnjo nujnosti, v letu 2021 odpovedali oziroma prestavili 

termine iz različnih razlogov, najpomembnejši med njimi so bili želja pacientke, odrejene 

karantene ali izolacije pri zaposlenih nosilcih dejavnosti, ki bi morali storitev opraviti 

in  odrejene karantene ali izolacije pri pacientkah. V obstoječih evidencah se ne vodi podatek o 

odpovedi iz razloga epidemije Covid-19. 

 

V dispanzerski dejavnosti so neodložljive in nujne storitve opravili nadomestni zdravniki, 

ostale pacientke pa smo prenaročili na proste termine.    
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Na specialistični zunajbolnišnični dejavnosti je skupaj evidentiranih 254 odpovedanih 

terminov, od tega 132 iz razloga na strani pacientke, 119 iz razloga na strani ustanove in 3 

zaradi ostalih  razlogov. Vse termine, odpovedane s strani izvajalca, smo v najkrajšem času po 

potrebi nadomestili z dodatnimi termini, tako da smo lahko vsem pacientkam z odpovedanim 

terminom ponudili nov termin.  

 

Na akutni bolnišnični dejavnosti je bilo skupno odpovedanih 59 (5,1 %) operacij s področja 

ginekologije. Na tem področju je zagotovitev novih terminov za pacientke, ki so obolele 

zaradi Covida, zahtevnejši proces, saj so programski operativni posegi še več tednov po 

obolenju odsvetovani.     

 

 

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

 
Na splošno lahko poslovanje v letu 2021 ocenimo kot dobro upoštevajoč stanje bolnišnice (slabi 

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

19, ki je tudi v letu 2021 pomembno vplival na realizacijo programa. Kljub vsemu smo v letu 

2021 uspeli ustvariti višje prihodke od prodaje storitev iz pogodbeno zakupljenega programa, 

kot leto poprej, kar gre v največji meri pripisati povečanju obsega velikih operacij in povečanju 

obsega prihodkov iz specialistične ambulantne dejavnosti. Povečan obseg prihodkov iz obeh 

dejavnosti smo lahko dosegli zaradi boljšega planiranja in razporeda dela ter ureditve nove male 

operacijske dvorane. Prihodki bi lahko bili še precej višji, če ne bi v letu 2021 beležili upad 

števila porodov, kar gre najverjetneje pripisati neprimernim bivalnim pogojem v bolnišnici.  

 

 

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 

V nadaljevanju so prikazani kazalniki poslovne in strokovne učinkovitosti.  

 

8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 

 

Obrazec 8 Kazalniki učinkovitosti 2021 je v prilogi. 

 

8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 15: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 

2020 

LETO 

2021 

INDEKS 

21/20 

1. Kazalnik gospodarnosti 0,98 0,87 88,8 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbi ZZZS 4,48 4,34 96,9 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 50,99 43,80 85,9 

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,79 0,80 101,3 

5. Dnevi vezave zalog materiala 39,66 60,01 151,3 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 2,53 12,00 474,3 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,85 6,09 716,5 

8. Kazalnik zadolženosti 0,78 1,20 153,8 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z 

gibljivimi sredstvi 
0,48 0,21 43,8 

10. Prihodkovnost sredstev 0,97 0,95 97,9 
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Kazalnik gospodarnosti je v letu 2021 manjši od 1, saj je bolnišnica poslovno leto 2021 

zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki.  

 

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbi z ZZZS se je v letu 2021 v primerjavi s preteklim 

letom zmanjšal za 3,1 %.  

 

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev se je v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom 

zmanjšal za 14,1 %. 

 

Stopnja odpisanosti opreme v letu 2021 znaša 0,80 in je približno enaka kot je bila v letu 2020. 

 

Dnevi vezave zalog materiala so se glede na preteklo leto podaljšali za 20 dni. Prizadevali si 

bomo za skrajševanje dni vezave zalog materiala.  

 

Koeficient plačilne sposobnosti znaša 12, kar pomeni, da smo obveznosti v povprečju plačevali 

dobaviteljem z zamudo; v letu 2021 je bilo za plačilo povprečno 360 dni.  

 

Koeficient zapadlih obveznosti znaša 6,09 in pokaže zapadle neplačane obveznosti na dan 

31.12.2021.  

 

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

primerjavi z letom 2020 povečal.  

 

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

primerjavi z letom 2020 zmanjšala. 

 

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 2020. 

   

 

9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN 

VARNOSTI 
 

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

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

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

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

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

 

Zavedamo se nujnosti standardizacije delovnih procesov in zdravstvenih storitev kot tudi 

rednega merjenja kazalnikov kakovosti. Z našimi strokovnimi in kakovostnimi storitvami 

zagotavljamo varno in kakovostno, celostno in individualno obravnavo naših uporabnikov 

storitev.  

 

Redno spremljamo in poročamo  kazalnike kakovosti na perinatalnem področju,  v ginekologiji,  

zdravstveni in babiški negi ter kazalnike kakovosti na področju programa preprečevanja in 

obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom. 
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Kazalnike kakovosti, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, redno spremljamo in jih 

poročamo v dogovorjenih obdobjih. 

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

kakovosti.  

 

Z uvedbo sodobnih laparoskopskih tehnik intenzivno razvijamo tudi področje ginekologije. 

Nadaljujemo in razvijamo izvajanje zahtevnejših ginekoloških operacij, kjer uspešno 

sodelujemo z abdominalnim kirurgom in onkologom. 

 

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

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

zdravje uporabnikov naših storitev. 

 

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

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

ponovnega neljubega dogodka. 

 

Skladno s protokolom smo pri uporabnicah naših storitev v letu  2021 odvzeli 1 nadzorni bris 

na prisotnost MRSA. Izvid je bil negativen. 

 

Zabeležili in obravnavali smo 5 padcev pri pacientkah - uporabnicah naših storitev.  

 

V letu 2021 smo zabeležili 3 vbode 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 11-ih uporabnicah naših storitev je prišlo do opozorilnega nevarnega dogodka.  

 

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 2021 je bilo večino aktivnosti usmerjenih in izvedenih v 

preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. 

 

Na  področju zdravstvene in babiške nege spremljamo 5 kazalnikov kakovosti. 

 

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. 

 

Zdravniki, medicinske sestre in babice svoje znanje nadgrajujejo z internimi izobraževanji, 

udeležujejo pa se tudi strokovnih srečanj in izobraževanj, ki jih organizirajo strokovna društva 

in organizacije. Z uvajanjem novih postopkov in metod dela pridobijo in nadgradijo nove 

praktične veščine.  
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V letu 2021 smo izvedli 3 interne strokovne nadzore nad potekom obravnave pacientk pri 

zdravnikih in 5 internih strokovnih nadzorov nad negovalno obravnavo uporabnikov naših 

storitev.  
 

V letu 2021 smo imeli 2 pritožbi pacientk, kateri smo obravnavali kot prijave kršitve 

pacientovih pravic ter eno prošnjo s strani varuha pacientovih pravic za vpogled v zdravstveno 

dokumentacijo. Vse 3 primere smo zaključili, en primer iz leta 2019 pa še poteka. 

 

25.11.2021 smo istočasno uspešno izvedli presojo skladnosti z novim ISO standardom 

9001:2015, presojo skladnosti našega delovanja z mednarodnimi akreditacijskimi standardi za 

zdravstvene organizacije AACI 5.0 in 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  

2020/2021 smo kljub še vedno težkim epidemiološkim razmeram nadaljevali z izvajanjem 

kliničnih vaj za dijake in študente. 

 

Omogočili  smo  izvedbo kliničnih vaj za 7 študentk babištva Zdravstvene fakultete v Ljubljani. 

Izvedli smo tudi 3 praktične dele zaključnega strokovnega izpita študentk babištva.  

 

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

bolnišnico v večjih skupinah (po 11 dijakov), v šolskem letu 2020/2021 zaradi epidemije nismo 

omogočili. 

 

Praktično usposabljanje dijakov (PUD) je opravilo 5 dijakinj Srednje zdravstvene šole Jesenice 

ter 9 dijakinj Srednje zdravstvene šole Ljubljana. 

 

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

opravilo skupno 38 študentov, dodatno so 4 študentke opravile izbirno klinično usposabljanje.  

 

Klinične vaje iz področja zdravstvene nege žene in zdravstvene nege otroka so opravile 3 

študentke izrednega študija zdravstvene nege Alma Mater Europea. 

 

V šolskem letu 2020/2021 je bila v bolnišnici na kroženju v sklopu pripravništva 1 pripravnica  

zdravstvene nege, ki opravlja pripravništvo v Domu počitka Mengeš. 
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Vključujemo se tudi v raziskovalne projekte, ki jih študentje vključijo v diplomske, magistrske 

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

Jesenice. 

 

V letu 2021 je v bolnišnici opravljalo program kroženja 11 specializantov in 4 sekundariji (2 

specializantki urgentne medicine, 5 specializantov družinske medicine in 4 specializantke 

ginekologije in porodništva). Klinične vaje iz ginekologije in porodništva je pri nas opravljalo 

12 študentov medicine.  

 

 

10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Rezultat ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2021 izkazuje, ob upoštevanju vseh 

elementov vprašanj, v povprečju boljši rezultat kot v letu 2020 (povprečje 2019 80,2, povprečje 

2020 83,5 in 2021 86,5). Ugotavljamo, da so vodje k ocenjevanju pristopili s pravilnim 

odnosom. Osveščenost je vse večja, kar je vplivalo tudi na rezultat. Za vodstvo je to priložnost, 

da maksimalno prisluhne vsem vodjem in odpravi pomanjkljivosti v letu 2022.   
 

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 2021 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 2021 je tako 

potekalo revidiranje s strani zunanjega izvajalca (GM svetovanje, d.o.o.), in sicer pregled 

pravilnosti izplačil dodatkov, vezanih na Covid-19 za leto 2020. Ugotovljene manjše 

nepravilnosti smo že odpravili. 

 

Povzetek notranje revizijskih izidov: 

• Postopki pri sprejemanju obveznih notranjih aktov, ki določajo upravičenost izplačila 

dodatkov Covid-19, so bili v vseh pomembnih pogledih izvedeni v skladu z normativno 

podlago področja revidiranja. Ugotovljena je bila pomanjkljivost, in sicer odsotnost 

vključevanja neodvisnega mnenja strokovnjakov s področja varnosti in zdravja na delovnem 

mestu oz. s področja medicine dela, prometa in športa pri opredelitvi del in nalog, ki se 

opravljajo v nevarnih pogojih dela. 

• Notranje kontrole, ki naj bi zagotavljale pravilnost obračuna vseh vrst dodatkov Covid-19, 

glede na normativno podlago področja revidiranja, v vseh pomembnih pogledih, razen kot 

navedeno v nadaljevanju, so bile vzpostavljene in so delovale zadovoljivo. V Sklepu o 

izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne 

obremenitve je bila ugotovljena neenotna navedba datuma začetka upravičenosti obračuna 

dodatkov Covid-19. 

• Obračuni dodatkov Covid-19 so bili zaposlenim v letu 2020 v vseh pomembnih pogledih, 

razen kot navedeno v nadaljevanju, skladni z normativno podlago področja revidiranja, 

sprejetimi sklepi in osnovami, ki so bile podlaga za preveritev pravilnosti obračuna. Za 

mesec marec in april 2020 je bilo ugotovljeno manjše odstopanje pri upoštevanju točne 
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navedbe deleža urne postavke osnovne plače, ki je podlaga za obračun dodatka za nevarnost 

in posebne obremenitve v skladu z ZIUZEOP/71. 

• Na podlagi preveritve vzpostavljenih notranjih kontrol, ki naj bi zagotavljale pravilnost 

izstavljanja zahtevkov za povračilo sredstev iz naslova obračunanih dodatkov Covid-19 

zaposlenim, je bilo ugotovljeno, da so notranje kontrole vzpostavljene, pri čemer pomembne 

nepravilnosti niso bile ugotovljene. Ugotovljeno je bilo odstopanje, da pri izdaji zahtevkov 

nismo upoštevali zmanjšanja uveljavljenega zneska zaradi plačila oproščenih prispevkov za 

leto 2020 v višini 1,5 tisoč EUR. 

• Na podlagi preveritve vzpostavljenih notranjih kontrol, ki naj bi zagotavljale pravilnost 

knjiženja poslovnih dogodkov v zvezi z obračunanimi in izplačanimi dodatki Covid-19, je 

bilo ugotovljeno, da so notranje kontrole vzpostavljene, pri čemer pomembne nepravilnosti, 

razen kot navedena pomanjkljivost v nadaljevanju, niso bile ugotovljene. Pri pregledu 

pravilnosti knjiženja prihodkov v ustrezno časovno obdobje je bila ugotovljena odsotnost 

vračunanih prihodkov za leto 2020 iz naslova pripoznanih stroškov obračunanih dodatkov v 

skladu z ZIUOPDVE/125 v višini 5 tisoč EUR, ki so evidentirani v letu 2021. 

• Na podlagi preveritve vzpostavljenih notranjih kontrol, ki naj bi zagotavljale pravilnost 

izračuna nadomestila plače za čas odsotnosti z dela po izplačilu dodatkov Covid-19 glede na 

normativno podlago področja revidiranja, je bilo ugotovljeno, da so notranje kontrole 

vzpostavljene, pri čemer nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

• Na podlagi preveritve vzpostavljenih notranjih kontrol, ki naj bi zagotavljale pravilnost pri 

sporočanju podatkov o izplačanih dodatkih Covid-19 Finančni upravi Republike Slovenije 

in zaposlenim glede na normativno podlago področja revidiranja, je bilo ugotovljeno, da so 

notranje kontrole vzpostavljene, pri čemer nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

 

 

11. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 

BILI DOSEŽENI 
 

Leto 2021 je ponovno močno zaznamoval pojav epidemije koronavirusa SARS-CoV-2. Največ 

težav smo imeli pri izvajanju rednega programa zaradi številnih odpovedi predvidenih terminov 

zaradi izolacij in karanten pri pacientkah.  

 

Tabela 16: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

NEDOSEŽENI 

CILJI 
UKREPI 

TERMINSKI 

NAČRT  

STROKA 

Realizacija 

pogodbeno 

zakupljenega 

programa v skladu s 

cilji iz novelacije 

sanacijskega 

programa po 

programih 

60 %  programa ABO predstavljajo storitve s področja porodništva 

in neonatologije, kjer smo odvisni od izbire nosečnic glede 

porodnišnice, v kateri bodo rojevale. V letu 2021 je bila na tem 

področju realizacija manjša za 240 uteži, kar ni bilo možno 

nadomestiti s povečano realizacijo s področja ginekologije.  

Posledično je nižja tudi realizacija na specialistični zunajbolnišnični 

dejavnosti s področja pediatrije.  

 

Ukrepi: Ohranjanje visokega standarda kakovosti in varnosti, 

promocija porodnišnice preko izobraževanj za nosečnice, pridobitev 

novih programov. 

Leto 2022, 

kontinuirano 

Reorganizacija 

specialističnih in 

subspecialističnih 

ginekološko-

porodniških ambulant 

Načrtovanje urnikov specialističnih ambulant v povezavi z 

zagotavljanjem 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva in 

pravicami delavcev je kompleksen proces, ki zahteva primerno 

število subspecialistov na posameznem področju. 

 

Ukrepi: Oblikovanje in ohranjanje subspecialističnih timov.  

Leto 2022, 

kontinuirano 
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Vzpostavitev 

specialistične 

ambulante za vodenje 

nosečnosti na 

sekundarnem nivoju 

Za vzpostavitev nove subspecialistične dejavnosti je potrebno 

oblikovati tim primerno usposobljenih nosilcev in uskladiti njihove 

aktivnosti z obstoječim programom. 

 

Ukrepi: Zaposlitev novega nosilca dejavnosti, dodatna 

izobraževanja, motivacija.  

Leto 2022, 

kontinuirano 

Organizacija 

perinatalnega 

dnevnega centra 

Uvedba 

elektronskega 

podpisa in 

vzpostavitev 

elektronskega arhiva 

v vseh ambulantah, 

kjer je to mogoče 

Za vzpostavitev elektronskega podpisa in arhiva pri specialističnih 

ambulantnih obravnavah je potrebno tesno sodelovanje z 

informatiki, ki morajo opraviti kompleksne dodatne nastavitve 

programov in izobraževanja uporabnikov. Na nekaterih dejavnostih 

bo potrebno dodatno tesno sodelovanje z izvajalci, da se bodo 

dopolnile aktivnosti tako, da bodo le-te nadomestile papirnate 

obrazce.  

 

Ukrep: Spodbujanje in motivacija informatikov in uporabnikov, 

pomoč mladih zdravnikov. 

Leto 2022 

Povečanje števila 

porodov 

Nosečnice se na osnovi informacij, ki jih dobijo pri  izbranem 

ginekologu, v materinski šoli, od prijateljic in znank, iz lastnih 

predhodnih izkušenj ter iz socialnih medijev, odločajo glede 

porodnišnice. 

 

Ukrepi: Ohranjanje visokega standarda kakovosti in varnosti, 

obnova bivalnih prostorov, sodelovanje v materinskih šolah, 

promocija preko izobraževanj za nosečnice in socialnih medijev. 

Leto 2022 

Znižanje odstotka 

carskih rezov 

Povečevanje deleža carskih rezov je zaradi različnih vzrokov splošen 

problem v porodništvu. 

 

Ukrepi: Spremljanje in redno predstavljanje kazalnikov kakovosti s 

področja porodništva.  

Leto 2022, 

kontinuirano 

Uvedba 

elektronskega 

temperaturnega lista 

(ETTL) 

ETTL smo že pričeli uporabljati na vseh oddelkih, vendar zaradi 

nekaterih pomanjkljivosti na večini oddelkov še ni prevzel svoje 

vloge. Namestitev posodobitev programske opreme bo možna šele 

po menjavi in nadgradnji osrednjega strežnika.  

 

Ukrepi: Nadgradnja/menjava centralnega strežnika, namestitev 

posodobitev programske opreme, izobraževanje uporabnikov, 

sodelovanje s programsko hišo pri postavljanju prioritet razvoja. 

Leto 2022 

Obnova dovoljenja za 

delo patološkega 

laboratorija - 

področje citologija 

Ob pripravi projekta za vzpostavitev celotnega patološkega 

laboratorija smo ugotovili, da je projekt finančno nesprejemljiv.  

 

Ukrep: Opustitev dejavnosti. 

Leto 2022 

Pridobitev dovoljenja 

za delo na področju 

medicinske biokemije 

– POCT preiskave 

Projekt je v izvajanju. Zaradi zasedenosti informatikov se je 

pomembno podaljšal.  

 

Ukrep: Nadaljevanje in zaključek projekta.  

Leto 2022 

ZDRAVSTVENA IN BABIŠKA NEGA 

Reorganizacija dela 

medicinskih sester na 

porodniškem in 

neonatalnem oddelku 

Vzpostavitev enotnega tima bolnišničnih sester in reorganizacija 

dela je zaradi tradicionalne delitve na manjše subspecialistične time 

in delitev dela dolgotrajen proces povezan s pridobivanjem ustreznih 

kliničnih izkušenj.   

 

Ukrepi: Kroženje redno zaposlenih srednjih medicinskih sester, 

interna izobraževanja, uvajanje novozaposlenih na vseh področjih 

dela. 

Leto 2022, 

kontinuirano 

Vzpostavitev 

enotnega tima 

srednjih medicinskih 

sester na bolniških 

oddelkih 

Izvedba 3. 

izobraževalnega dne 

BGP Kranj 

Izobraževalni dan predstavlja pomembno vez s primarnim nivojem 

zdravstva. Zaradi neugodnih epidemioloških razmer ga v letu 2021 

nismo organizirali. 

 

Leto 2022 
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Ukrepi: Organizacija srečanja.  

Izvajanje internih 

nadzorov nad 

izvajanjem 

kategorizacije 

pacientk za oceno 

zahtevnosti ZN (min. 

2 nadzora) 

Po dogovoru s stalno delovno skupino za Slovensko kategorizacijo 

zahtevnosti v zdravstveni in babiški negi smo v času pandemije s 

koronavirusom, zaradi prerazporejanja pacientov in kadra, začasno 

prekinili z izvajanjem nadzorov. V BGP Kranj smo v letu 2021 

vseeno izvedli en interni nadzor. 

Leto 2022 

Priprava projekta 

»ABC dojenja za 

zaposlene« 

Projekta »ABC dojenja za zaposlene« nismo in ne bomo izvedli v 

predvidenem obsegu. Zaradi vzpostavitve Unicefovega projekta leta 

2020 »Dojenjem prijazno mesto« se je tudi naša bolnišnica pridružila 

projektu, ki ga vodi mestna občina Kranj. Zato imajo vsi naši 

zaposleni možnost brezplačne udeležbe tridnevnega modularnega 

tečaja o dojenju. 

Leto 2022 

POSLOVNO PODROČJE 

Dopolnitev akta o 

ustanovitvi zavoda, 

tako da bo možen 

razvoj in izvajanje 

specialistične 

ambulantne in 

bolnišnične 

zdravstvene oskrbe 

na sorodnih in 

deficitarnih področjih 

Bolnišnica ima interes pacientkam ponuditi celotno paleto storitev s 

področja ginekologije in porodništva, zato si prizadeva pridobiti 

ustrezna dovoljenja za izvajanje dodatnih programov, kot npr. 

protibolečinsko ambulanto, fizioterapevtsko obravnavo pacientk,  

urološko ambulanto, zdravljenje neplodnosti s postopki oploditve z 

biomedicinsko pomočjo, ipd. Po pridobitvi dovoljenj je potrebno 

ustrezno dopolniti Akt o ustanovitvi in Statut. 

 

Ukrep: Pridobitev dovoljenja za izvajanje novih programov in 

sprejem sprememb Akta o ustanovitvi zavoda in Statuta. 

Leto 2022 

Prilagoditev in 

dopolnitev poslovnih 

aktov v skladu z novo 

sprejetim statutom 

zavoda 

V zadnjem letu smo na osnovi spremenjenega Statuta sprejeli Akt o 

notranji organizaciji, Pravilnik o delovnem času in Sklep o letnem 

razporedu delovnega časa, dokončati pa je potrebno spremembo 

Akta o sistematizaciji delovnih mest. 

 

Ukrep: Sprememba Akta o sistematizaciji delovnih mest. 

Leto 2022 

Nadgradnja programa 

za obvladovanje 

delovnega časa 

zaposlenih, z 

elektronskim 

načrtovanjem urnikov 

in z osebnim 

dostopom (RIS) 

Registracijski informacijski sistem (RIS) omogoča planiranje, 

evidentiranje in izračun delovnega časa, identifikacijo oz. kontrolo 

dostopa zaposlenih, plačevanje in evidenco porabe prehrane, itd. Pri 

nas smo se odločili, da bomo ta informacijski sistem v celoti 

uporabljali tudi za planiranje delovnega časa vseh zaposlenih po 

deloviščih, ker s tem bistveno olajšamo evidenco prisotnosti in samo 

planiranje ter nadzor nad prisotnostjo zaposlenih po deloviščih. 

Istočasno je to tudi pripomoček za racionalizacijo potrebnega števila 

zaposlenih po posameznih deloviščih. Program je prilagojen tudi za 

uporabo na mobilnih napravah. 

 

Ukrep: Ureditev planiranja delovnega časa po deloviščih v obeh 

variantah, K4 in K4M. 

Leto 2022 

Vzpostavitev 

elektronskega 

kadrovskega sistema 

(KIS) 

Kadrovski informacijski sistem (KIS) je dinamična kadrovska 

evidenca s koledarjem opomnikov, ki omogoča učinkovito 

obvladovanje temeljnih kadrovskih procesov, vodenje procesa 

zaposlovanja, ocenjevanje kompetenc, ciljno vodenje, letne 

razgovore, izobraževanja, ocenjevanje delovne uspešnosti, 

planiranje zdravniških pregledov zaposlenih in vodenje evidence o 

usposabljanju o varnosti pri delu z oceno tveganja, itd. KIS omogoča 

tudi pripravo in prenos vseh potrebnih podatkov o zaposlenih za 

potrebe izračuna plač v plačni informacijski sistem (PIS), ki ga bomo 

letos uvedli in pričeli uporabljati. 

 

Ukrep: Vnos vseh potrebnih podatkov o zaposlenih in ureditev baze 

podatkov v KIS za potrebe prenosa v PIS. 

Leto 2022 

Nadgradnja 

elektronskega  

sistema za poslovno 

področje 

V letu 2021 smo pričeli uporabljati nov informacijski sistem za 

poslovno področje GoSoft. V letu 2022 ga nameravamo nadgraditi z 

modulom Vzdrževanje, da uredimo tudi evidenco stanja in 

vzdrževanja osnovnih sredstev oz. medicinske in druge opreme. 

Leto 2022 
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Ukrep: Nakup modula Vzdrževanje. 

KAKOVOST IN VARNOST 

Uskladitev 

poslovnika vodenja 

kakovosti z novim 

statutom 

Po sprejetju novega statuta bomo uskladili poslovnik vodenja 

kakovosti skladno z le-tem. 

Leto 2022 

INVESTICIJE IN NABAVA 

Priprava projekta za 

energetsko sanacijo 

Energetska sanacija predstavlja del celostne prenove stavbe. Njeno 

obnovo pogojuje statična sanacija objekta, ki je grajen pred letom 

1967, torej še predno so bili zakonsko določeni pogoji za zagotovitev 

statičnih stabilnosti stavb. Investicija bo financirana iz evropskih 

sredstev in iz proračuna Republike Slovenije. Ministrstvo za zdravje 

je naložilo, da se projekt optimizira in racionalizira, zato je potrebno 

nameravano investicijo preprojektirati. 

 

Ukrep: Preprojektiranje projekta s ciljem racionalizacije in 

optimizacije. 

Začetek 

gradnje 2022, 

zaključek 

gradnje 2024 

Priprava projekta za 

obnovo dela bivalnih 

prostorov 

Obnova bivalnih prostorov je faza v sklopu celostne prenove objekta.  

Del bivalnih prostorov na obeh oddelkih vse od izgradnje leta 1967 

ni bil deležen prenove in prostori praktično niso primerni za uporabo, 

zato je njihova prenova nujna. Zlasti problematične so sanitarije. 

 

Ukrep: Izdelava projektov za prenovo dela bivalnih prostorov. 

Začetek 

gradnje 2022, 

zaključek 

gradnje 2024 

Priprava projekta za 

ureditev okolice 

objekta 

Ureditev okolice objekta predstavlja končno, zadnjo fazo celostne 

prenove objektov. Po končani prenovi objektov bo potrebno okolico 

objektov ustrezno sanirati, poleg tega pa načrtujemo tudi ureditev 

dodatnih parkirnih mest v okolici bolnišnice, ker jih kronično 

primanjkuje. Ob tem nameravamo posodobiti tudi sistem nadzora 

dostopa vozil na parkirne površine bolnišnice. 

 

Ukrep: Izdelava projektov za ureditev okolice objekta s sistemom za 

nadzor dostopa vozil. 

Začetek 

gradnje 2022, 

zaključek 

gradnje 

2024/25 

 

 

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). 

 

 

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 2021 je v prilogi. 

 

Majhnost bolnišnice ter številna različna področja delovanja zahtevajo od zaposlenih 

prilagodljivost in obvladovanje različnih področij oziroma aktivnosti na vseh segmentih 

delovanja bolnišnice.  
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Na dan 31.12.2021 je bilo v bolnišnici zaposlenih 156 oseb. Od tega je bilo redno 146 

zaposlenih, 10 zaposlenih pa je bilo na dan 31.12.2021 bodisi v dolgotrajnem bolniškem staležu 

ali pa koristijo materinski in starševski dopust.  

 

V letu 2021 smo morali zaradi zagotavljanja ukrepov omejevanja in preprečevanja širjenja 

okužbe s koronavirusom aktivirati dodaten kader, ki ni bil planiran, in sicer smo to praviloma 

reševali s pomočjo študentskega dela. Proti koncu leta 2021 je bilo 9 zaposlenih za določen čas 

prerazporejeno k drugemu delodajalcu zaradi zagotavljanja nujnih delovnih potreb pri 

zagotavljanju ukrepov preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe Covid-19. Fluktuacija je 

bila v letu 2021 nekoliko povečana, pretežno pa je šlo za nadomeščanje daljših bolniških 

odsotnosti. Na objavljene razpise se praviloma javlja kader, ki je zaposlen v drugih bolnišnicah, 

v manjši meri pa so se prijavljale osebe, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje. Največ 

težav imamo z zaposlovanjem zdravnikov, ker jih na trgu dela praktično ni.  

 

V decembru mesecu smo morali zaradi sprejetega Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač 

v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost 

zdravstva in socialnega varstva oziroma Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v 

zdravstveni negi prerazporediti večino zaposlenih na področju zdravstvene nege, priprave in 

razdelitve hrane, bolnišnične higiene, itd. 

Te spremembe bodo občutno vplivale na povečanje stroškov dela. 

 

Od 146 redno zaposlenih, je bilo 134 oseb zaposlenih za polni delovni čas, 8 pa za skrajšan 

delovni čas in 4 za dopolnilno delo. S skrajšanim delovnim časom so bili zaposleni zdravniki, 

in sicer eden za 20 %, eden za 40 %, eden za 50 %, štirje za 60 %, en zdravnik pa je zaposlen 

za 80 %. Štirje zdravniki so opravljali delo kot dopolnilno delo, in sicer dva za 20 % in dva za 

5 %. 

 

Deset delavcev je zaposlenih zaradi nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti ter odsotnosti 

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

Zaposlenih imamo tudi pet specializantov, od katerih je ena specializantka na starševskem 

dopustu ter eno pripravnico. Plače le-teh se refundirajo.  

 

Tako je 142 delavcev zaposlenih za določen in nedoločen čas s polnim delovnim časom, 10 

delavcev zaposlenih s polnim delovnim časom je bilo na dan 31.12.2021 odsotnih, 8 zaradi 

koriščenja starševskega varstva, 2 zaradi dolgotrajne bolniške. 

 

Fluktuacija kadra je bila v letu 2021 nekoliko povečana: 4 delavci so se upokojili, od tega se je 

ena zdravnica reaktivirala za polovični delovni čas, 19 pa je prenehalo delovno razmerje bodisi 

sporazumno, ali pa so zaposleni odpovedali delovno razmerje. Vse odpovedi smo nadomestili 

z novimi zaposlitvami. 

 

Dve delavki smo morali zaradi zdravstvenih omejitev prerazporediti na ustreznejši delovni 

mesti. Tako imamo sedaj s skrajšanim 4-urnim delovnim časom zaposlenih 5 invalidov 

(invalidnost 3. stopnje), enega pa s polnim delovnim časom na prilagojenem delovnem mestu 

(invalidnost 3. stopnje).  

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2021 znašalo 142,94 zaposlenih, 

v letu 2020 pa 136,55 zaposlenih.  
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Tabela 17: Ure bolniške in porodniške odsotnosti po profilih kadra 

 
 

Bolniške odsotnosti v breme BGP so bile v letu 2021 za 8,7 % nižje kot v letu 2020, bolniške 

odsotnosti v breme ZZZS pa glede na preteklo leto nižje za 24,5 %, vendar je bila bistvena 

razlika po posameznih profilih kadra. Porodniških odsotnosti je bilo za 10,6 % več glede na 

preteklo leto. 

 

Pri tem poudarjamo, da je bilo v letu 2021 skupaj 762 ur, v letu 2020 pa 1.465 ur odsotnosti 

zaradi epidemije Covid-19 (varstvo otrok, ukinitev javnega prevoza, čakanje na delo, 

preventivna izolacija, karantena zaradi stika z okuženo osebo). Ure so vključene k bolezninam 

v breme delodajalca. 

 

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

dobimo refundirano: 

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

breme ZZZS  + 328  ur porodniški dopust, 

- za leto 2021: 72 ur boleznine do 30 dni (od tega Covid odsotnosti 16 ur) + 24 ur bol.    

                          v breme ZZZS + 1.760 ur porodniški dopust. 

 

Tabela 18: Ure odsotnosti zaradi epidemije Covid-19 

Ure odsotnosti zaradi epidemije po skupinah zaposlenih Leto 2020 Leto 2021 

ZDRAVNIKI (E01) 56 40 

ZDRAVSTVENA NEGA (E03) 547 348 

OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI (E02) 0 16 

ZDRAVSTVENI SODELAVCI (E04) 603 208 

NEZDRAVSTVENI DELAVCI (J) 259 150 

Skupaj 1.465 762 

 

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

smo tudi v letu 2021 izvedli anketo zadovoljstva zaposlenih. Anketo smo nekoliko preuredili 

oz. dopolnili, zato primerjava ocene na preteklo leto ni popolnoma možna. Prikazali bomo 

primerjavo ocene pri tistih vprašanjih, ki so bila zajeta tudi v anketi za leto 2020. Na anketo je 

odgovorilo 36 zaposlenih, kar predstavlja 24 % zaposlenih (lani 33 %). 

 

Zadovoljstvo zaposlenih Leto 2020 Leto 2021 

Organizacije ne bi menjali 70 % 47 % 

Delovnega mesta ne bi menjali 74 % 61 % 

Vodstvo je učinkovito 98 % 92 % 

Vodje cenijo dobro opravljeno delo 74 % 83 % 

Nadrejeni pomaga zaposlenim pri delu 93 % 83 % 

Zadovoljstvo s plačo 44 % 47 % 

BGP je ugledna bolnišnica 91 % 77 % 

Skupine zaposlenih

Leto 2020 2021 Indeks 2020 2021 Indeks 2020 2021 Indeks 2020 2021 Indeks

ZDRAVNIKI (E01) 1.931 1.498 77,6 958 455 47,5 0 0 - 2.889 1.953 67,6

OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI (E02) 0 72 - 72 64 88,9 0 0 - 72 136 188,9

ZDRAVSTVENA NEGA (E03) 4.220 3.905 92,5 7.132 4.991 70,0 8.248 8.350 101,2 19.600 17.246 88,0

ZDRAVSTVENI SODELAVCI (E04) 1.470 1.632 111,0 1.720 2.610 151,7 1.692 3.232 191,0 4.882 7.474 153,1

NEZDRAVSTVENI DELAVCI (J in B) 3.309 2.870 86,7 4.702 2.898 61,6 3.942 3.765 95,5 11.953 9.533 79,8

SKUPAJ 10.930 9.977 91,3 14.584 11.018 75,5 13.882 15.347 110,6 39.396 36.342 92,2

Bol. v breme BGP Bol. v breme ZZZS Porodniška SKUPAJ
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V tabeli lahko opazimo, da so se ocene zadovoljstva na nekatera vprašanja znižale, vendar je 

precej visok % tudi tistih, ki se v odgovorih na vprašanja niso mogli odločiti ne »za« ne »proti«. 

 
Zadovoljstvo z delom direktorja so zaposleni ocenili s povprečno oceno 3,7 (možnosti 1 – 5), 

v preteklem letu je bila povprečna ocena 4,1. 

 
Zadovoljstvo z delom strokovnega direktorja je ocenjeno s povprečno oceno 3,9 (možnosti 1 – 

5), v preteklem letu se zadovoljstvo z delom strokovnega direktorja ni ocenjevalo ločeno. 

 
Največ zaposlenih je kot dobre vodje ocenilo tiste, ki so pripravljeni pomagati in svetovati (75 

% zaposlenih) ter tiste vodje, ki so pripravljeni na pogovor (69 % zaposlenih). 

 
Izpostavimo še nekaj ocen zadovoljstva zaposlenih, ki so na novo vključena v anketo v letu 

2021: 

 

Zadovoljstvo zaposlenih Leto 2021 

Klima v bolnišnici je pozitivna 61 % 

Rad prihajam v službo 92 % 

S sodelavci se dobro razumemo 97 % 

Na delovnem mestu se počutim spoštovano 86 % 

Imam občutek, da je moje delo cenjeno 53 % 

Imam jasna navodila za delo 89 % 

Ponosen sem, da sem del ekipe BGP 83 % 

13.1.2. Ostale oblike dela 

 

V letu 2021 so bili stroški pogodbenega dela (skupaj s študentskim delom) v višini 469.892 

EUR in so bili višji za 8 % v primerjavi s predhodnim letom. Glavnina pogodbenega dela se 

nanaša na zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.  

 

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

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

 

Stroški pogodbenega dela zunanjih zdravnikov za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega 

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

ekonomsko upravičeni.  

 

Stroški dela študentov so v letu 2021 znašali 111.725 EUR in so višji za 68 % v primerjavi z 

letom 2020. V celotnih stroških ne predstavljajo pomembnejšega deleža. V primeru daljših 

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

študentskega dela nadomestiti njihove odsotnosti. Glavnina študentskega dela se opravlja na 

vstopni triažni točki, ki smo jo vpeljali zaradi zagotovitve nadzorovanega dostopa pacientk v 

bolnišnico po razglasitvi epidemije Covid-19. Prav tako imamo študente na mestu odvzema 

brisov na Covid-19.  

13.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 

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

2021 smo se udeleževali strokovnih izobraževanj doma in v tujini in sodobna spoznanja stroke 

prenašali na sodelavce in v naše vsakodnevno delo. Vpeljan imamo sistem načrtovanega  
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prenosa znanja na področju zdravljenja in diagnostike, tako da so vsem našim strokovnim 

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

priznane licenčne točke za obnovitev licenc.    

  

V letu 2021 smo za izobraževanje namenili 7.527 EUR, v letu 2020 pa 9.711 EUR. Znesek 

vključuje kotizacijo, prevozne stroške za strokovno izobraževanje in nočnine.  

 

V letu 2021 smo imeli na podlagi odločbe Zdravniške zbornice zaposlenih 5 specializantov, od 

tega 3 specializantke ginekologije in porodništva, 1 specializantko anesteziologije z 

reanimatologijo in 1 specializanta radiologije.  

13.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

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

ustreznega javnega naročila. Pogodba je sklenjena s podjetjem Salesianer Miettex Periteks. Z 

omenjenim ponudnikom imamo sklenjeno tudi pogodbo za najem perila, in sicer za rjuhe, 

prevleke za odeje, prevleke za vzglavnik, bolniške halje in bolniške preklanke. Strošek pranja 

perila je za leto 2021 znašal 15.982 EUR, za najem bolnišničnega perila pa 49.993 EUR. 

Pogodbi trajata do 31.10.2024. Nadzor nad prejetim in izdanim perilom vrši vzdrževalka perila. 

 

Dne 13.8.2021 smo v bolnišnici ukinili prisotnost varnostne službe v popoldanskem in nočnem 

času, ki nam jo je zagotavljalo podjetje Protect Infra d.o.o. Strošek fizičnega varovanja je za 

leto 2021 znašal 39.039 EUR. Lastnega kadra za varovanje nimamo. 

 

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

V letu 2021 je strošek preiskav znašal 36.214 EUR. Zdravnika specialista transfuziologa 

nimamo, ZTM pa po pogodbi zagotavlja strokovno sodelovanje specialista transfuzijske 

medicine. 

 

Histopatološke preiskave je za našo bolnišnico do septembra 2021 opravljala Splošna 

bolnišnica Izola, od septembra 2021 dalje pa omenjene preiskave opravlja Medicinska 

fakulteta, Inštitut za patologijo. V letu 2021 je strošek preiskav znašal 138.080 EUR. 

 

Laboratorijske preiskave za našo bolnišnico opravlja KOPA Golnik. S pogodbo je urejen tudi 

strokovni nadzor s strani specialista klinične biokemije za nadzor nad našimi obposteljnimi 

aparaturami, ki so nujne za urgentne preiskave. V letu 2021 je strošek laboratorijskih preiskav 

znašal 81.047 EUR.  
 

Prevozne storitve oziroma transport vzorcev za različne preiskave do ustreznih zdravstvenih 

institucij že več let opravlja Kurirstvo Urbiha Marijan s.p. V letu 2021 je strošek prevoznih 

storitev znašal 23.069 EUR. 
 

Različne laboratorijske preiskave za nas vršijo Onkološki inštitut Ljubljana, Mikrobiološki 

inštitut Ljubljana, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo Ljubljana, Ginekološka 

klinika Ljubljana, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Klinika za nuklearno medicino 

Ljubljana in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 
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13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2021 

 

Obrazec 7 Realizacija IT 2021 je v prilogi. 

 

Obrazec 4 Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 je v prilogi. 

 

V letu 2021 smo realizirali za 229.938 EUR investicij, planirana sredstva pa so bila 616.681 

EUR. 

 

V nabavo medicinske opreme smo investirali 46.402 EUR. Nabavili smo dezinfekcijsko 

napravo, telemetrijo, aparat za merjenje sluha, kolposkop, fototerapevtsko lučko (donacija), 

kardiološko sondo, pulzni oksimeter (donacija),…  

 

Nabavili smo za 148.746 EUR nemedicinske opreme; od tega informacijska tehnologija 

126.103 EUR in ostalo 22.643 EUR. 

 

Investicije v zgradbo so znašale 12.915 EUR (predelna stena, nihajna vrata, avtomatska drsna 

vrata,…).  

 

Programska oprema je znašala 21.875 EUR (modul RIS – potni nalogi in prevozi na delo, modul 

KIS, modul za računovodstvo,…). 

 

Vir financiranja je razviden iz Obrazca 4. 

 

13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021   

 

Obrazec 5 Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 je v prilogi. 

 

Celotna vrednost vzdrževalnih del je v letu 2021 znašala 310.298 EUR, načrtovana vrednost 

vzdrževalnih del pa je bila 279.848 EUR. V letu 2020 je bila vrednost vzdrževalnih del 291.551  

EUR.  

 

Največji delež vzdrževalnih del v letu 2021 predstavljajo redni servisi medicinske opreme 

(128.610 EUR), sledi vzdrževanje programske opreme (100.337 EUR – Infonet, Vasco, GoInfo, 

Četrta pot, Logitus, Pošta Slovenije, vzdrževanje diktafonov, NETS, Pronet), vzdrževanje 

stavbe (35.546 EUR), redni servisi nemedicinske opreme (26.128 EUR) in vzdrževanje 

računalniške opreme (19.678 EUR).  

 

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

ohranitve certifikata mednarodne akreditacije bolnišnice in na nepredvidene stroške 

vzdrževanja iz naslova epidemije koronavirusa.  

 

Glede na plan najbolj odstopajo stroški vzdrževanja programske opreme; razlog povečanja 

stroškov je pojasnjen pri stroških storitev v računovodskem poročilu. 

 

13.4. POROČILO O DELOVANJU SLUŽBE ZA JAVNA NAROČILA 

 

V letu 2021 je bilo izvedenih skupno 15 javnih naročil.  

 

Z razglasitvijo epidemije Covid-19 je začel z 11.4.2020 veljati Zakon o interventnih ukrepih za 

zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni 
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list RS, št. 49/20 in 61/20, v nadaljevanju ZIUZEOP). Od dneva vstopa v veljavo zakona so 

začele veljati tudi nove (spremenjene) vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju (ZJN-

3).  

 

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

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

DDV). 90. člen ZIUZEOP je določal, da so spremenjene mejne vrednosti v veljavi do 

15.11.2020, v skladu s 5. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 

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

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

31.12.2021. 

 

Izven garancijsko preventivno in redno vzdrževanje »all inclusive« mamografa za obdobje pet 

let smo izvedli po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s c) točko prvega 

odstavka 46. člena ZJN-3, v vrednosti 144.880 EUR. 

 

Izvajanje okoljsko manj obremenjujočih storitev pranja perila in najem bolnišničnega perila 

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

let, v vrednosti 178.612 EUR. 

 

Za zavarovanje premoženja in odgovornosti smo vodili dva postopka, ki pa smo jih razveljavili, 

ker nismo prejeli nobene dopustne ponudbe. Prvi postopek smo izvedli po odprtem postopku v 

skladu s 40. členom ZJN-3, drugi postopek pa smo izvedli po konkurenčnem postopku s 

pogajanji brez predhodne objave - po b) točki prvega odstavka 44. člena ZJN-3.  

Javno naročilo za Sukcesivno dobavo živil pa vodimo po odprtem postopku v skladu s 40. 

členom ZJN-3.  

Javno naročilo za celostno obnovo stavbe oz. Energetsko sanacijo vodimo po več fazah. 

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

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

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

 

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

- pisarniški material, v vrednosti 36.730 EUR za obdobje dveh let, 

- statična obnova stavbe - 1. faza – vrednost 34.181 EUR, 

- statična obnova stavbe – 2. faza – vrednost 48.510 EUR,  

- obnova vhodnega prizidka in vhodnega trakta – vrednost 30.601 EUR,  

- obnova OP bloka in sterilizacije – vrednost 47.653 EUR, 

- obnova bivalnih delov – vrednost 23.424 EUR,  

- preprojektiranje - Statična obnova objekta – v vrednosti 7.930 EUR,  

- preprojektiranje - Energetska in statična obnova z drugimi nujnimi ukrepi – arhitekturni 

del – v vrednosti 19.520 EUR, 

- preprojektiranje - Energetska in statična obnova z drugimi nujnimi ukrepi – strojne in 

električne instalacije – v vrednosti 36.722 EUR, 

- novelacija REP - v vrednosti 10.924 EUR. 

 

V letu 2021 smo izdali 385 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 (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 

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

a) Bilanca stanja  

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1/A) 

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

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

e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka (priloga 3/A) 

f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 

3/A-1) 

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

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

(priloga 3/B) 

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2021 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 

- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2021 (nimamo) 

- Obrazec 7: Realizacija IT 2021 

- Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2021 

 

 

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 2020 

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2021 
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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 19: Pregled stanja na kontih skupine 00 in 01 (v EUR)    

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    

003 Dolgoročne premoženjske pravice    

005 Druga neopredmetena sredstva 276.316 298.191 107,9 

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj      

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi      

00 Skupaj AOP 002 276.316 298.191 107,9 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 175.828 215.725 122,7 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 100.488 82.466 82,1 

 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2021 povečala za 21.875 EUR (nakup 

programske opreme), sedanja vrednost neopredmetenih sredstev pa znaša 82.466 EUR.  

 

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

 

Tabela 20: Pregled stanja na kontih skupine 02 in 03 (v EUR) 

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

020 Zemljišča 122.751 122.751 100,0 

021 Zgradbe 4.053.101 4.066.016 100,3 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine    

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi      

029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe       

02 Skupaj AOP 004 4.175.852 4.188.767 100,3 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 3.030.739 3.068.626 101,3 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   1.145.113 1.120.141 97,8 

 

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2021 povečala za 12.915 EUR in znaša 4.188.767 

EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 3.068.626 EUR, sedanja vrednost pa 1.120.141 

EUR. 
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Povečanje nabavne vrednosti se nanaša na izdelavo in montažo avtomatskih vrat (6.954 EUR), 

predelno steno in nihajna vrata (2.505 EUR) in nabavo avtomatskih drsnih vrat (3.456 EUR). 

 

Tabela 21: Pregled parcel in stavb, s katerimi razpolaga bolnišnica 

Številka parcele Vrsta rabe Površina             A       M2 

904/2 parcela                            12       54  

906/2 dvorišče                            14       78  

906/2 stavba                            20       34 

906/2 zelenica                              5       32 

906/3 funkcionalni objekt                             11      52 

906/6 stavba                               1      66 

906/6 zelenica                               1      98 

906/9 zelenica                              12     57 

906/10 zelenica                               9      74 

906/6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del stavbe                                       88 

 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 

007) 

Tabela 22: Pregled stanja na kontih skupine 04 in 05 (v EUR) 

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

040 Oprema 3.233.607 3.414.034 105,6 

041 Drobni inventar 293.419 337.674 115,1 

042 Biološka sredstva    

043 
Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v 

tuji lasti 
   

045 Druga opredmetena osnovna sredstva    

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

047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 136.220 183.274 134,5 

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

uporabe 
   

04 Skupaj AOP 006 3.663.246 3.934.982 107,4 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 2.887.181 3.149.758 109,1 

053 
Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena 

osnovna sredstva v tuji lasti 
   

04-05 Sedanja vrednost opreme 776.065 785.224 101,2 

 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2021 povečala 

za 271.736 EUR in znaša 3.934.982 EUR. Odpisana vrednost znaša 3.149.758 EUR, sedanja 

vrednost pa znaša 785.224 EUR. Sedanja vrednost je glede na leto 2020 višja za 1,2 %.  

 

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

 

Na dan 31.12.2021 bolnišnica ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.  
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Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

 

Na dan 31.12.2021 bolnišnica ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.  

 

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

      

Na dan 31.12.2021 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 31.12.2021 znašajo 54 EUR. 

 

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

 

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2021 znašajo 137.641 EUR. 

 

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

 

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2021 znašajo 54.624 EUR. Stanje terjatev 

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

dni), pogodbeno dogovorjenih rokih oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda in ne ogrožajo 

likvidnosti zavoda. 

 

Terjatve do kupcev izhajajo iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, preiskav brisov, 

abonentov kuhinje, samoplačnikov,... Večina terjatev se poravna do roka. Bolnišnica izkazuje 

za 2.587 EUR spornih terjatev, ki se nanašajo na abonente kuhinje, samoplačnike in paciente, 

ki imajo neurejeno zdravstveno zavarovanje. Terjatve so še izterljive. Za neporavnane terjatve 

se izvajajo postopki izterjave (opomini: pisni, telefonski in drugi ukrepi). 

 

Tabela 23: Pregled največjih kratkoročnih terjatev (v EUR)  

Zap. 

št. 

Naziv kupca Znesek 

1 Vzajemna d.v.z. 14.486 

2 Triglav ZZ, d.d. 9.963 

3 Generali d.d. 8.708 

4 Ginekologija Stražar d.o.o. 1.060 

 

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

 

Na dan 31.12.2021 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 31.12.2021 znašajo 

284.876 EUR. 
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Tabela 24: Pregled stanj terjatev (v EUR) 

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

140 
Kratkoročne terjatve do proračunskih 

uporabnikov  
486.909 123.118 25,3 

142 
Kratkoročne terjatve do posrednih 

uporabnikov proračuna države 
0 5.789 - 

143 
Terjatve do posrednih uporabnikov 

proračuna občin 
13.462 17.284 128,4 

144 Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ 104.695 138.685 132,5 

 

Med kratkoročnimi terjatvami do proračunskih uporabnikov so zajete terjatve do Ministrstva 

za zdravje v višini 101.638 EUR iz naslova priprave projektne dokumentacije za potrebe 

energetske sanacije, v višini 15.080 EUR iz naslova financiranja stroškov in dodatka zaradi 

začasne razporeditve zaposlenih pri drugem izvajalcu zaradi nujnih delovnih potreb (za obdobje 

november in december 2021) ter v višini 4.210 EUR iz naslova dodatkov za zaposlene po 56. 

členu ZZUOOP (za obdobje oktober do december 2021). 

 
Tabela 25: Pregled stanja največjih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (v EUR) 

Zap. 

št. 

Naziv uporabnika EKN Datum 

terjatve 

Datum 

zapadlosti 

Znesek 

1 ZZZS OE Kranj 31.12.2021 30.1.2022 138.685 

2 Ministrstvo za zdravje 31.12.2021 30.1.2022 122.100 

3 Osnovno zdravstvo Gorenjske 31.12.2021 1.3.2022 17.025 

4 UKC Ljubljana 31.12.2021 12.2.2022 5.789 

5 Upravne enote 31.12.2021 5.2.2022 958 
 

Terjatve pod zaporedno številko 1 in 5 so bile poravnane v januarju in februarju 2022. 
 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 
 

Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2021 bolnišnica ne izkazuje. 
 

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2021 bolnišnica ne izkazuje.   
 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
 

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2021 znašajo 5.445 EUR. 
 
Tabela 26: Pregled drugih kratkoročnih terjatev (v EUR) 

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

170 
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih 

institucij 
         19.104 5.130 26,9 

174 
Terjatve za vstopni davek na dodano 

vrednost 
              467 315 67,5 

175 Ostale kratkoročne terjatve      

179  
Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih 

terjatev 
     

17 SKUPAJ 19.571 5.445 27,8 
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Znesek 5.445 EUR predstavlja terjatve iz refundacij v višini 5.130 EUR (nega, bolniška 

odsotnost nad 30 dni,…) in terjatve za vstopni DDV v višini 315 EUR. 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 
 

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2021 znašajo 211 EUR in se nanašajo na vračunane 

dobropise dobaviteljev za zamudne obresti in vračunane obresti pri EZR. 

      

C) ZALOGE  

 

Stanje zalog materiala na dan 31.12.2021 znaša 144.417 EUR.  

 

Tabela 27: Pregled zalog (v EUR) 

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

310 Surovine in material v skladišču 86.722 144.417 166,5 

310000 Zdravila in ostali zdravstveni material 79.419 129.525 163,1 

310010 Živila 3.097 6.618 213,7 

310070 Magistralni preparati 0 50 - 

310310 Režijski material – čistilni material 1.881 2.005 106,6 

310330 Zaloga embalaže 0 0 - 

310400 Pisarniški material 2.325 6.219 267,5 

 

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

zadoščajo v povprečju za 60 - dnevno poslovanje. Posebej prikazujemo zaloge zdravil in 

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

 

Tabela 28: Pregled zalog zdravil in zdravstvenega materiala (v EUR)  

ZDRAVILA IN OSTALI ZDR. 

MATERIAL 

2020 2021 Indeks 

Zdravila 45.227 88.253 195,1 

Sanitetni in obvezilni material 1.351 1.439 106,5 

Laboratorijski in foto material 1.501 1.357 90,4 

Kri in krvni derivati 2.393 2.562 107,1 

Ostali potrošni zdravstveni material 28.948 35.914 124,1 

SKUPAJ 79.419 129.525 163,1 

 

Zaloge zdravil in ostalega zdravstvenega materiala so se glede na leto 2020 povečale za 63 %. 

Razlog povišanja je v težavah z dobavo materiala, ki so posledica epidemije Covid-19. 

 

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

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

Kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31.12.2021 bolnišnica ne izkazuje.   
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Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2021 znašajo 507.641 EUR in se nanašajo 

na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2021. Obveznost do zaposlenih je bila v 

celoti poravnana 10.1.2022. 

 

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

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo 1.398.201 EUR. S plačili 

dobaviteljem smo v letu 2021 v povprečju zamujali 10 mesecev. Zapadle kratkoročne 

obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo 965.428 EUR. Plačilni roki so sicer 30 

oziroma 60 dnevni. Vzrok zamika plačil naših obveznosti je izhajal iz nerealizacije 

zakupljenega programa zdravstvenih storitev, nizkih cen zdravstvenih storitev, podcenjenosti 

zdravstvenih programov, sprejetih zakonov, ki povečujejo stroške dela,… 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 31.12.2021 znašajo 36.119 EUR in se 

nanašajo na naslednje obveznosti: 
 

Tabela 29: Pregled drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja (v EUR) 

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 35.411 34.625 97,8 

231 Obveznosti za DDV 8.630 1.494 17,3 

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 44.041 36.119 82,0 

 

Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 (IV. del – Zadolževanje) je v prilogi. 

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

(AOP 039) 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2021 znašajo 

581.844 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 
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Tabela 30: Pregled kratkoročnih obveznosti (v EUR) 

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 921 645 70,0 

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin      

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna države 
247.910 571.384 230,5 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračunov občin 
4.833 9.815 203,1 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ    

 - ZZZS    

 - ZPIZ    

24 SKUPAJ 253.664 581.844 229,4 

 

Kratkoročne obveznosti v znesku 645 EUR se nanašajo na plačilo Ministrstvu za javno upravo 

(585 EUR) in Uradu za javna plačila (60 EUR). 

 

Kratkoročne obveznosti v znesku 571.384 EUR se nanašajo na mikrobiološke preiskave 

(NLZOH v znesku 183.649), na patohistološke preiskave (Splošna bolnišnica Izola v znesku 

132.752 EUR), na laboratorijske storitve (Klinika Golnik v znesku 103.070 EUR), nabavo krvi 

in krvnih derivatov (Zavod RS za transfuzijsko medicino v znesku 66.286 EUR), na 

patohistološke preiskave in laboratorijske storitve (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta 

v znesku 63.008 EUR), citologijo (Onkološki Inštitut v znesku 15.048 EUR), laboratorijske 

storitve (UKC Ljubljana v znesku 7.411 EUR) in plačilo kotizacije (Univerza v Mariboru v 

znesku 160 EUR). 

 

Kratkoročne obveznosti v znesku 9.815 EUR se nanašajo na plačilo OZG (3.477 EUR) in 

Gorenjskim lekarnam (6.338 EUR). 

 

Zapadle kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2021 

znašajo 477.157 EUR. 

 

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

 

Kratkoročne obveznosti do financerjev na dan 31.12.2021 znašajo 400.000 EUR. Zaradi težke 

likvidnostne situacije nam ni uspelo vrniti kratkoročnega premostitvenega kredita v višini 

400.000 EUR, ki bi ga morali vrniti do 31.12.2021, zato smo bili prisiljeni ponovno najeti kredit 

dne 31.12.2021 v višini 400.000 EUR. Vračilo posojila je na odpoklic. Rok vračila je 

30.12.2022. Za najetje kredita smo pridobili soglasje Ministrstva za zdravje in Ministrstva za 

finance. 

 

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

 

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2021 bolnišnica ne izkazuje.  

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

 

Na kontih skupine 290 – vnaprej vračunani stroški 

 

Na kontih skupine 290 izkazujemo vračunane stroške, ki se nanašajo na leto 2021 v znesku 

37.317 EUR in so bili izplačani v letu 2022. Nanašajo se na izplačilo redne delovne uspešnosti 
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za obdobje julij - december 2021 (35.160 EUR) in na nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča (2.157 EUR). 

 

Na kontih skupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki 

 

Na kontih podskupine 291 kratkoročno odloženi prihodki bolnišnica izkazuje prenos sredstev 

iz leta 2021 v leto 2022 za specializante v višini 37.211 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 31.12.2021 izkazuje stanje v višini 139.539 EUR. 

 
Tabela 31: Dolgoročno razmejeni prihodki od donacij in namensko dobljena sredstva 

STANJE OZIROMA SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31.12.2020 168.950 

Donacije 2021 – namenska sredstva 4.800 

Donacije OS 2021 4.273 

Amortizacija 2021 38.484 

Stanje na dan 31.12.2021 139.539 

 

V letu 2021 smo prejeli donacije v višini 4.800 EUR za nabavo medicinske opreme. Znesek 

4.273 EUR predstavlja donirani osnovni sredstvi (pulzni oksimeter in fototerapevtska lučka). 

Zmanjšali smo dolgoročno razmejene prihodke za znesek amortizacije v višini 38.484 EUR. 

Amortizacija izhaja iz nakupa opreme doniranih sredstev iz preteklih let.  

 

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

 

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

odhodkov bolnišnica na dan 31.12.2021 ne izkazuje dolgoročnih rezervacij. 

 

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije bolnišnica na dan 31.12.2021 ne 

izkazuje drugih dolgoročnih rezervacij. 

 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

 

Na kontih podskupine 96  – dolgoročni krediti, prejeti v državi, bolnišnica na dan 31.12.2021 

ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti. 

 

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  

 

Bolnišnica na dan 31.12.2021 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 

31.12.2021 znaša 2.466.185 EUR in je usklajeno z ustanoviteljem. 
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Tabela 32: Pregled povečanj in zmanjšanj stanja obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva    

STANJE OZIROMA SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31.12.2020 2.434.917 

+sofinanciranje medicinske opreme (plačnik MZ) 55.397 

+projektna dokumentacija za energetsko sanacijo (plačnik MZ) 101.638 

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme 

obveznosti do virov sredstev  
125.767 

Stanje na dan 31.12.2021 2.466.185 

 

Sofinanciranje medicinske opreme s strani Ministrstva za zdravje se nanaša na nakup video 

laringoskopa, POCT analizatorjev, aparata za dekontaminacijo prostorov, dozatorja pretoka 

kisika in reanimacijsko posteljico za novorojenčke.  

 

Konti podskupine  981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

 

Bolnišnica na dan 31.12.2021 ne izkazuje obveznosti za dolgoročne finančne naložbe. 

 

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 

 

Tabela 33: Pregled stanja na kontih skupine 986 (v EUR)  

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31.12.2021 konta 986 1.758.421 

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2021 (AOP 892)  1.230.537 

Stanje na dan 31.12.2021 konta 986 2.988.958 

 

Poslovno leto 2021 je bolnišnica zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 

1.230.537 EUR. Kumulativna izguba iz preteklih let na dan 31.12.2021 znaša 2.988.958 EUR. 
 

Tabela 34: Pregled gibanja presežka prihodkov oziroma odhodkov po letih 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Prihodki 5.987.332 5.776.452 5.597.250 5.547.491 5.706.080 7.419.152 5.689.696 7.424.968 8.526.241 8.018.420

Odhodki 6.219.283 6.009.193 6.035.628 6.011.163 6.213.303 6.418.210 6.698.299 6.950.554 8.703.047 9.248.957

Presežek prihodkov nad odhodki -231.951 -232.741 -438.378 -463.672 -507.223 1.000.942 -1.008.603 474.414 -176.805 -1.230.537

Skupaj presežek odhodkov nad prihodki v bilanci 

stanja
-406.355 -639.095 -1.077.473 -1.541.145 -2.048.368 -1.047.425 -2.056.029 -1.581.615 -1.758.420 -2.988.958
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 (1. del – IPO) je v prilogi. 

 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

                         

Celotni prihodki, doseženi v letu 2021, so znašali 8.018.420 EUR in so bili za 6,0 % nižji od 

doseženih v letu 2020 in 12,9 % nižji od načrtovanih.  

 

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,94 %, finančni prihodki 0,01 % in drugi prihodki 0,05 

% glede na celotne prihodke za leto 2021. 

 

Neplačani prihodki znašajo 339.500 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega 

leta). V celotnem prihodku predstavljajo 4,2 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 

dogovorjenem roku. Postopke izterjave redno izvajamo na podlagi izdanih opominov, 

ugotavljamo pa, da se terjatve ob redkih izjemah redno poravnavajo. 
 

Tabela 35: Pregled prihodkov (v EUR) 

  REAL. 

 2020 

FN  

2021 

REAL. 

 2021 

IND.  

Real. 21/FN 21 

STR. 

2021 

Prihodki bolnišnične dejavnosti 4.954.420 5.503.909 4.985.140 90,6 62,2 

Prihodki specialist. ambulante 605.844 690.452 706.738 102,4 8,8 

Prihodki dispanzer za ženske 622.960 503.940 649.154 128,8 8,1 

SKUPAJ 6.183.224 6.698.301 6.341.032 94,7 79,1 

Prihodki zdravstvene storitve  307.430 408.193 356.000 87,2 4,4 

Prihodki kuhinje 165.387 167.239 185.951 111,2 2,3 

Donacije 2.455 0 0 - - 

Prihodki proračuna 1.852.606 1.911.622 1.117.671 58,5 13,9 

Finančni prihodki 496 494 420 85,0 0,0 

Ostali prihodki 14.643 21.517 17.346 80,6 0,2 

SKUPAJ PRIHODKI 8.526.241 9.207.366 8.018.420 87,1 100,0 

 

V prihodkih poslovanja so vključena sredstva proračuna, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva 

za zdravje in ZZZS zaradi epidemije Covid-19 v skupnem znesku 1.117.671 EUR: 

• prihodki v višini 961.354 EUR so bili namenjeni financiranju izplačila Covid-19 

dodatkov zaposlenim in 

• prihodki v višini 156.317 EUR iz naslova vstopne triaže, stroškov brisov in cepljenja. 

 

Med prihodki proračuna so bila v letu 2020 tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna v 

znesku 644.060 EUR za pokritje zapadlih obveznosti do dobaviteljev (2. odstavek 49. člena 

Zakona o zavodih). 

 

Prihodki bolnišnične dejavnosti so nad lanskoletnimi za 0,6 % in pod planiranimi za 9,4 %. Pod 

planiranimi prihodki so zaradi nedoseganja zakupljenega pogodbenega programa. Ob 100 % 

realizaciji zakupljenih uteži bi bili prihodki v letu 2021 višji za približno 570.000 EUR. 

 

Prihodki specialistične dejavnosti so za 16,7 % višji od lanskoletnih in za 2,4 % višji od 

planiranih. Iz naslova izvajanja programa DORA smo v letu 2021 prejeli 246.363 EUR, kar je 

za 33,7 % več kot v preteklem letu. Razlog višjih prihodkov v letu 2021 v primerjavi z letom 
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2020 je v razglasitvi epidemije Covid-19 v letu 2020 in začasne zaustavitve delovanja določenih 

zdravstvenih specialističnih dejavnosti. 

 

Prihodki v dispanzerju za ženske so za 4,2 % višji od lanskoletnih in za 28,8 % nad planom. 

Program je bil plačan v celoti.  

 

Skupaj so prihodki zdravstvenih dejavnosti za 2,6 % višji od prihodkov preteklega leta in za 

5,3 % nižji od planiranih.  

 

Prihodki zdravstvenih storitev (samoplačniške storitve, preiskave brisov,…) so za 15,8 % višji 

od lanskoletnih in za 12,8 % nižji od planiranih.  
 

Prihodki kuhinje so za 12,4 % višji od lanskoletnih in za 11,2 % višji od načrtovanih. Razlog 

višjih prihodkov od lanskoletnih gre pripisati začasnemu zaprtju kuhinje za zunanje obiskovalce 

zaradi razglasitve epidemije.  

 

Finančni prihodki, ki v strukturi prihodkov predstavljajo manjši del in jih dobimo od 

kompenzacij, so za 15,3 % nižji od lanskoletnih in za 15,0 % pod planom.  
 

Ostali prihodki so nad lanskoletnimi za 18,5 % in pod planiranimi za 19,4 %. Med ostalimi 

prihodki so provizije za storitve, plačila občin za komisijo za sterilizacije, plačila za mentorstvo 

študentom, prejeta odškodnina za vaginalno sondo,… 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki, doseženi v letu 2021, so znašali 9.248.957 EUR in so bili za 6,3 % višji od 

doseženih v letu 2020 in za 0,8 % višji od načrtovanih. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 

99,96 %, finančni odhodki pa 0,04 % glede na celotne odhodke za leto 2021.  

 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV   

 

Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871) so v letu 2021 znašali 2.844.395 EUR in so za 

0,9 % višji od doseženih v letu 2020 in za 2,6 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih 

znaša 30,8 %. 

 

Tabela 36: Pregled stroškov materiala (v EUR) 

 

 

Vrsta stroška REAL. 

2020 

REAL.  

2021 

Indeks  

21/20 

FN  

2021 

Indeks  

21/FN 21 

Delež 

2021 

1. Zdravila in zdravstveni mat. 694.574 714.052 102,8 750.240 95,2 66,56 

1.1. Zdravila 195.715 140.251 71,7 231.199 60,7 13,07 

1.2. Obvezilni material 42.705 71.261 166,9 54.008 131,9 6,64 

1.3. Laboratorijski in foto mat. 38.169 28.305 74,2 38.639 73,3 2,64 

1.4. Ostali zdravstveni material 417.986 474.235 113,5 426.394 111,2 44,21 

2. Živila 101.028 109.296 108,2 102.414 106,7 10,19 

3. Pomožni material 145.286 119.616 82,3 138.377 86,4 11,15 

4. Energija 119.949 129.765 108,2 129.648 100,1 12,10 

Skupaj stroški materiala 1.060.837 1.072.729 101,1 1.120.679 95,7 100,00 
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Stroški materiala (AOP 873, konto 460) so v letu 2021 znašali 1.072.729 EUR in so bili za 1,1 

% višji od doseženih v letu 2020 in za 4,3 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne 

odhodke zavoda znaša 11,6 %.  

 

V kategoriji stroškov materiala predstavljajo največji delež zdravila in zdravstveni materiali 

(66,6 %); povečali so se za 2,8 % glede na leto 2020 in znižali za 4,8 % glede na plan. Poraba 

zdravil in zdravstvenega materiala je v zadnjih dveh letih v največji meri odvisna od epidemije 

Covid-19.  

 

Stroški živil so za 8,2 % višji od lanskoletnih in za 6,7 % višji od planiranih. V stroških živil so 

vključeni tudi stroški porabe živil za paciente.   

 

Stroški pomožnega materiala (pisarniški material, čistila, drobni inventar, material za popravila 

in vzdrževanje,…) so nižji za 17,7 % glede na preteklo leto in za 13,6 % nižji od planiranih.  

Stroški so nižji od lanskoletnih zaradi nižjih stroškov porabljenega materiala za popravila in 

vzdrževanje ter nižjih stroškov drobnega inventarja v letu 2021.  

 

Stroški energije (elektrika, plin, voda) so za 8,2 % višji od lanskoletnih in so na ravni planiranih. 

Omenjeni stroški so višji od lanskoletnih zaradi večje porabe plina v letu 2021. 

 

Tabela 37: Pregled stroškov storitev (v EUR) 

Vrsta stroška REAL. 

2020 

REAL. 

2021 

Indeks  

21/20 

FN  

2021 

Indeks  

21/FN 21 

Delež 

2021 

Storitve vzdrževanja 191.499 190.283 99,4 186.563 102,0 10,74 

Zdravstvene storitve 556.737 477.564 85,8 540.637 88,3 26,96 

Računalniške storitve 100.152 120.015 119,8 93.284 128,7 6,77 

Storitve pranja perila 13.688 15.982 116,8 14.325 111,6 0,90 

Pogodbeno delo 433.328 469.892 108,4 437.213 107,5 26,52 

Komunalne storitve 62.517 69.443 111,1 65.740 105,6 3,92 

Ostale storitve 399.903 428.487 107,1 461.564 92,8 24,19 

Skupaj stroški storitev 1.757.823 1.771.666 100,8 1.799.326 98,5 100,00 

 

Stroški storitev (AOP 874, konto 461) so v letu 2021 znašali 1.771.666 EUR in so bili za 0,8 

% višji od doseženih v letu 2020 in za 1,5 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne 

odhodke zavoda znaša 19,2 %.  
 

Stroški vzdrževanja so glede na lansko leto nižji za 0,6 %, glede na plan pa višji za 2,0 %. Pod 

stroške vzdrževanja spadajo redni servisi medicinske in nemedicinske opreme ter tekoče 

vzdrževanje stavbe, medicinske in nemedicinske opreme.  

 

Stroški zdravstvenih storitev so za 14,2 % nižji od lanskoletnih in za 11,7 % nižji od planiranih. 

Glede na preteklo leto so se najbolj znižali stroški mikrobioloških preiskav (nižje število 

odvzetih PCR testov Covid-19 in nižja cena PCR testov). 

   

Stroški računalniških storitev so za 19,8 % višji od lanskoletnih in za 28,7 % višji od planiranih. 

Glavni razlog povečanja stroškov glede na preteklo leto in glede na plan je v letu 2021 sklenjeni 

pogodbi z zunanjim izvajalcem za vzdrževanje e-TTL. Stroški računalniških storitev so se 

povečali tudi na račun sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcev za vzdrževanje programske 

opreme (zamenjava računalniškega programa v računovodstvu, lekarni in ekonomatu). 
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Stroški pranja perila so višji za 16,8 % od lanskoletnih in za 11,6 % od planiranih.  

 

Pogodbeno delo in delo študentov se je povečalo za 8,4 % glede na leto 2020 in za 7,5 % glede 

na načrtovane stroške. Stroški so se povečali na račun študentskega dela zaradi epidemije 

Covid-19 (vstopna triaža, odvzem brisov). 

 

Stroški komunalnih storitev, ki so odvisni od količine, vrste komunalnih odpadkov in cene na 

trgu, so višji glede na preteklo leto za 11,1 %, glede na plan pa za 5,6 %. Razlog je v povečanju 

količine kužnih odpadkov iz zdravstva iz naslova epidemije Covid-19.  

 

Stroški ostalih storitev so za 7,1 % višji od doseženih v letu 2020 in za 7,2 % nižji od planiranih. 

Stroški ostalih storitev so vezani na 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 (akreditacijska presoja, izdelava projektnih dokumentacij,…). Največ so 

se povišali stroški najemnin. Od leta 2021 imamo na novo v najemu izdajno linijo, endoskopski 

stolp in najem platforme HACCP. Glede na preteklo leto so nižji stroški fizičnega varovanja 

(ukinitev varnostne službe v avgustu 2021) in nižji stroški odvetniških storitev.  

 

Tabela 38: Pregled stroškov storitev lastnih zaposlenih in zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve 

Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2021 Število izvajalcev 

Lastni zaposleni   

Izključno za storitve, ki niso 

priznane s strani ZZZS 

(samoplačniške storitve) 

20.103 4 

Zunanji izvajalci   

NZV – podjemne pogodbe 252.174 18 

Delo zdravnikov v dopoldanskem 

času – podjemne pogodbe 

24.184 6 

Delo v intenzivni negi 7.874 1 

Delo zdravnikov in radiol. inž. v 

centru za bolezni dojk – podjemne 

pogodbe 

29.072 6 

Delo v laboratoriju (citologija) – 

podjemne pogodbe 

1.441 1 

Vodenje in nadzor 

laboratorijskega testiranja Covid-

19 

10.316 1 

 

Tabela 39: Pregled stroškov storitev zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve 

Vrste storitev, ki se opravljajo 

preko zunanjih izvajalcev za 

nezdravstvene storitve 

Strošek v letu 2021 Število zunanjih 

izvajalcev 

Pravno svetovanje  10.605 1 

Ostalo  9.228 4 
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2.) STROŠKI DELA 

 

Stroški dela so v letu 2021 znašali 6.253.396 EUR in so bili za 9,5 % višji od doseženih v letu 

2020 in za 2,6 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 67,6 %.  

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2021 znašalo 142,94 zaposlenih 

in se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 6,39 zaposlenega. Povprečna bruto plača je v 

letu 2021 znašala 2.886 EUR. 

 

Tabela 40: Stroški dela (v EUR) 

Vrsta stroška REAL. 

2020 

REAL. 

2021 

Indeks 

21/20 

FN 

 2021 

Indeks  

21/FN 21 

Delež  

2021 

Plače 4.577.168 4.950.547 108,2 4.879.854 101,4 79,17 

Regres 128.333 150.274 117,1 128.839 116,6 2,40 

Neposredna skupna poraba 

(jubilejne nagrade, odpravnine) 

in solidarnostna pomoč 

9.381 51.695 551,1 18.198 284,1 0,83 

Prispevki in davki na plače 728.001 786.534 108,0 782.636 100,5 12,58 

Dodatne premije za invalide 20.411 26.528 130,0 22.928 115,7 0,42 

Ostali stroški dela 249.803 287.818 115,2 260.158 110,6 4,60 

Skupaj stroški dela 5.713.097 6.253.396 109,5 6.092.613 102,6 100,00 

 

Razlog povišanja stroškov dela je v povečanju števila zaposlenih glede na preteklo leto.  

Stroški dela so se v letu 2021 povišali tudi na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost 

zdravstva in socialnega varstva Slovenije oziroma Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene 

v zdravstveni negi. Vsebina tega aneksa h kolektivni pogodbi, ki je pričel veljati dne 

20.11.2021, ureja zlasti višje uvrstitve delovnih mest v plačne razrede in razporejanje 

zaposlenih na nova delovna mesta. Prav tako so na dvig stroškov dela vplivala tudi 

napredovanja zaposlenih v višji plačni razred s 1.12.2021 in izplačilo redne delovne uspešnosti. 

 

Regres za letni dopust za leto 2021 so prejeli zaposleni v višini minimalne plače (1.050 EUR), 

in sicer pri plači za mesec maj 2021, torej v juniju 2021. 

 

V letu 2021 je bilo izplačanih 5 odpravnin ob upokojitvi. Jubilejno nagrado je prejelo 14 

zaposlenih. En zaposleni je prejel solidarnostno pomoč. 

 

V letu 2021 smo imeli 5 specializantov. Sredstva za njihovo opravljeno delo tekom 

specializacije dobimo refundirana s strani ZZZS, zato jih med stroški dela zaposlenih ne 

prikazujemo. V letu 2021 smo s strani ZZZS prejeli 163.174 EUR refundiranih sredstev za 

opravljeno delo specializantov.     
                                

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 9.977 

delovnih ur in v breme ZZZS za 26.365 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 13,8 % 

obračunanih delovnih ur. 
                             

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE 

 

Stroški amortizacije (AOP 879) so v letu 2021 znašali 132.683 EUR in so bili za 1,5 % nižji 

tako od doseženih v letu 2020 kot tudi od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih 

odhodkih znaša 1,4 %.  
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Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 296.934 EUR:  

• del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 132.683 EUR (končni rezultat skupine 

462),  

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

znaša 125.767 EUR (podskupina 980) in  

• del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 38.484 EUR (podskupina 920). 

 

Odpisane opreme pod 500 EUR je bilo za 10.840 EUR oziroma 3,7 % glede na celotne stroške 

amortizacije. 

 

4.) REZERVACIJE  

Rezervacij v letu 2021 ni bilo. 

 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI  

Ostali stroški znašajo 13.260 EUR. Nanašajo se na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

(8.629 EUR), strokovno literaturo (1.683 EUR), stroške revizije postopkov in preiskav na 

področju patologije (2.688 EUR) ter takse (260 EUR). 

 

6.) FINANČNI ODHODKI  

Finančni odhodki so v višini 4.150 EUR; od tega se na zamudne obresti do dobaviteljev nanaša 

3.428 EUR, na obresti za najeta posojila pri EZR pa 722 EUR. 

 

7.) DRUGI ODHODKI  

Drugi odhodki v višini 642 EUR se nanašajo na kazni (600 EUR) in stotinske izravnave (42 

EUR). 

 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  

Prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 431 EUR se nanašajo na izločitev osnovnega 

sredstva (medletni inventurni odpis) in spremembo odbitnega deleža DDV.  

 

2.3. POSLOVNI IZID 

 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad 

prihodki v višini 1.230.537 EUR. Davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2021 ni bilo. 

Doseženi poslovni izid je za 1.053.732 EUR nižji od doseženega v preteklem letu in za 

1.264.641 EUR nižji od planiranega.  

 

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu 

poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 986, saj je imela bolnišnica 

kumulativno izgubo iz preteklih let v višini 1.758.420 EUR. 

 

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

načelu denarnega toka  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni 

tok) znaša 265.554 EUR in se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki po načelu 

poslovnega dogodka razlikuje (priloga 3 – obračunski tok) za 964.983 EUR.  

 

Zapadle kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN na dan 31.12.2021 

skupaj znašajo 1.442.585 EUR. S plačili dobaviteljem smo v letu 2021 v povprečju zamujali 
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10 mesecev. Vzrok zamika plačil naših obveznosti je izhajal iz nerealizacije zakupljenega 

programa zdravstvenih storitev, nizkih cen zdravstvenih storitev, podcenjenosti zdravstvenih 

programov, sprejetih zakonov, ki povečujejo stroške dela,… Do izvršb ni prišlo, nekateri 

dobavitelji pa so zaračunali zamudne obresti.      

 

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

sistemu enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju EZR) države, 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 31.3.2017. Vsakomesečno se zadolžujemo v začetku meseca z 

vračilom ob koncu meseca za potrebe izplačila plač.  

 

Novembra 2020 smo pri EZR s soglasjem Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance najeli 

premostitveno kratkoročno posojilo v višini 400.000 EUR z rokom vračila dne 31.8.2021. Ker 

sredstev nismo uspeli pravočasno vrniti, smo 31.8.2021 ponovno najeli premostitveno 

kratkoročno posojilo v višini 400.000 EUR, ki smo ga morali vrniti do 31.12.2021. Zaradi težke 

likvidnostne situacije nam ponovno ni uspelo vrniti kratkoročnega premostitvenega kredita, 

zato smo bili prisiljeni ponovno najeti kredit dne 31.12.2021 v višini 400.000 EUR. Vir za 

vračilo likvidnostnega posojila so akontacije ZZZS in pridobitev novih zdravstvenih 

programov. V celoti ga bomo vrnili do 30.12.2022.  

 

Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 (II. del – Zapadle obveznosti) je v prilogi. 

 
Tabela 41: Zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 

31.12.2021 

Neporavnane obveznosti 

glede na zapadlost 

konto 22 – 

kratkoročne obveznosti 

do dobaviteljev 

konto 24 – 

kratkoročne 

obveznosti 

do uporabnikov 

EKN 

Skupaj stanje 

na dan 

31.12.2021 

Skupaj stanje 

na dan 

31.12.2020 

zapadle do 30 dni 132.879 31.523 164.402 135.841 

zapadle od 30 do 60 dni 92.379 34.643 127.022 63.998 

zapadle od 60 do 120 dni 132.581 48.699 181.280 0 

zapadle nad 120 dni 607.589 362.292 969.881 0 

Skupaj 965.428 477.157 1.442.585 199.839 

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 135.554 EUR.  

 

V izkazu financiranja določenih uporabnikov prikazujemo podatke o prejetih zneskih posojil 

ter podatke o odplačilih glavnice najetih posojil v letu 2021. Za potrebe izplačila plač se pri 

EZR vsakomesečno zadolžujemo v začetku meseca z vračilom ob koncu meseca. Poleg tega 

smo v letu 2021 najeli premostitveno kratkoročno posojilo v višini 400.000 EUR. Znesek 

prejetih posojil v letu 2021 je 4.508.000 EUR in vrnjenih glavnic 4.378.000 EUR. Neto 

zadolžitev v letu 2021 je 130.000 EUR. 
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Po povečanju neto zadolžitve za rezultat Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega 

toka izkazujemo zmanjšanje sredstev na računu v višini 135.554 EUR. 

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

dejavnosti  

 

Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 (III. del – trg) je v prilogi. 

 

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

Ministrstva za zdravje. 

 
Tabela 42: Delitev prihodkov in odhodkov glede na vrsto dejavnosti (v EUR) 

 
 

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe, izkazuje preseganje odhodkov nad prihodki 

v višini 1.149.655 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 80.882 EUR. Presežek 

odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti je zgolj posledica metodologije 

izračuna in opustitev tržne dejavnosti bi imela negativen vpliv na poslovanje bolnišnice. 

 

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti 

(storitev): preiskave brisov, testiranje COVID-19, meritve nuhalne svetline, prisotnost pri 

porodu, prisotnost izbranega zdravnika pri porodu, bivanje v nadstandardu, magnetoterapija, 

prodaja storitev kuhinje, sterilizacije materiala,… 

 

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

prihodki oziroma odhodki iz opravljanja javne službe. 

 

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je kot merilo 

upoštevan delež prihodkov iz tržne dejavnosti v celotnih prihodkih. 

 

V letu 2021 ni bilo izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

 

Prihodki Odhodki Davek od 

dohodka

Poslovni 

izid

Prihodki Odhodki Davek od 

dohodka

Poslovni 

izid

Javna služba 8.017.381 8.183.636 0 -166.255 7.481.786 8.631.441 0 -1.149.655

Tržna dejavnost 508.861 519.411 0 -10.550 536.634 617.516 0 -80.882

Skupaj zavod 8.526.241 8.703.047 0 -176.805 8.018.420 9.248.957 0 -1.230.537

LETO 2020 LETO 2021
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3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V 

SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA 
 

Bolnišnica je v letu 2020 izkazala presežek odhodkov nad prihodki, zato ni bilo sredstev, ki bi 

se namenila za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021. 

Ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki je v letu 2020 povečal kumulativni presežek 

odhodkov nad prihodki, ki je tako po stanju na dan 31.12.2020 znašal 1.758.420 EUR. 
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4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA 

IZIDA V LETU 2021  
 

4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV 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 2021 v višini 135.554 EUR, zato se ne izračunava presežek po 

ZJF. 

 

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU 

 

V bolnišnici je po obračunskem načelu v letu 2021 ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki 

v višini 1.230.537 EUR.  

 

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2021 

 

V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se ugotovljeni presežek odhodkov nad 

prihodki za leto 2021 v znesku 1.230.537 EUR prenese na kumulativni presežek odhodkov nad 

prihodki preteklih let.  

 

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

sredstev v letu 2022, ni na razpolago. 

 

 

 

 

Datum: 10.2.2022 

 

 

 

 

Poročilo pripravila:      Direktor BGP Kranj:  

Tanja Valant, univ. dipl. ekon.                                       Marko Breznik, univ. dipl. ekon.
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