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1. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 
 
a) SPLOŠNI DEL:  
Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 
126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16): 
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019 
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 

2019 
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019 
 
b) POSEBNI DEL S PRILOGAMI:  
1. Obrazec 1: Delovni program 2019 
2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019 
3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 
4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019 
5. Obrazec 5: Načrt investicijsko-vzdrževalnih del 2019 
6. Obrazec 7: Načrt IT 2019 
7. Priloga: AJPES bilančni izkazi 
 

 
2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 

 

2.1. 2.1. Osnovni podatki o zavodu 
 
Ime:     Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija 
Sedež: Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija 
Matična številka: 5053668 
Davčna številka: 73393789 
Šifra uporabnika: 86.100 
Številka transakcijskega računa: 01100-6030276924 
Telefon: 05/37-34-400,  Fax.: 05/37-73-651 
Elektronski naslov: psihiatrija@pb-idrija.si 
Spletna stran: www.pb-idrija.si 
Ustanovitelj:  Republika Slovenija (Odlok o preoblikovanju z dne 12.1.1993, št. 511-02/93-10/1-S) 
Datum ustanovitve: 1957 
Organi zavoda: 
 
Vodstvo zavoda: 
 
Direktor:  
Bogdan TUŠAR, univ. dipl. prav. 
 
Strokovni direktor:  
doc. dr. Marko PIŠLJAR, dr. med., spec. psih. 
 
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege:  
Lidija MRAK, mag. zdr. in soc. manag. 
 
Pomočnica direktorja za področje financ:  
Majda PIRIH, univ. dipl. ekon, preizk. rač. 

mailto:psihiatrija@pb-idrija.si
http://www.pb-idrija.si/
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Svet zavoda: 
 
Predsednica: 

• mag. Teja ILC, predstavnica ustanovitelja,  
 
Namestnica predsednice: 

• Marinka RUDOLF, dr. med., spec. psih., predstavnica delavcev PB Idrija,  
 
Članice: 

• Nada ZAJEC, univ. dipl. ekon., predstavnica ustanovitelja, 

• Milena NOVAK, dipl. med. sestra, mag. zdrav. nege, predstavnica ustanovitelja, 

• mag. Alenka ŠIK, univ. dipl. ing. mat., predstavnica ustanovitelja, 

• mag. Barbara HROVATIN, univ. dipl. ekon., predstavnica ZZZS, 

• Majda TROHA, dr. med., spec. šol. med., predstavnica Občine Idrija. 
 
Strokovno-medicinski svet zavoda: 
 
Predsednica: 

• mag. Anita TRPIN KATARIĆ, dr. med., spec. psih. 
 
Člani: 

• doc. dr. Marko PIŠLJAR, dr. med., spec. psih., 

• Janja MILIČ, dr. med., spec. psih., 

• dr. Špela HVALEC, spec. klin. psih., 

• Marinka RUDOLF, dr. med., spec. psih. 
 
Dejavnost zavoda: 
Dejavnost Psihiatrične bolnišnice Idrija je v osnovi usmerjena v prevencijo, diagnosticiranje in 
zdravljenje duševnih bolezni. V okviru hospitalne dejavnosti bolnišnica osebam s težavami v duševnem 
zdravju poleg zdravljenja in rehabilitacije na področju splošne psihiatrije, gerontopsihiatrije, 
zdravljenja odvisnosti od alkohola in drugih bolezni odvisnosti, psihoterapije in podaljšanega 
zdravljenja nudi tudi celovito zdravstveno oskrbo, oskrbo z zdravili, nastanitev in prehrano. 
Izvenhospitalna dejavnost bolnišnice na drugi strani zajema predvsem specialistično psihiatrično 
obravnavo pacientov v ambulantah in dispanzerjih v bolnišnici (psihiatrični dispanzer s splošno 
psihiatrično ambulanto, epileptološka ambulanta, EEG laboratorij, gerontopsihiatrična ambulanta in 
ambulanta za zdravljenje odvisnosti od alkohola) in izven nje (psihiatrične ambulante v Izoli, Postojni 
in Logatcu). Oblikovanje in razvoj mreže psihiatričnih ambulant je bolnišnica v zadnjih nekaj letih 
dodatno nadgradila tudi z oblikovanjem ambulant za klinično psihologijo v Postojni, Kopru, Logatcu in 
Idriji. V bolnišnici od leta 2008 uspešno deluje tudi tim za skupnostno psihiatrično obravnavo, ki pokriva 
obravnavo pacientov s kroničnimi oblikami duševnih motenj na terenu oz. v skupnosti. Psihiatrična 
bolnišnica Idrija kot medregionalna bolnišnica v okviru urgentne oz. dežurne službe zagotavlja celovito 
nujno psihiatrično pomoč neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v letu (tudi v času praznikov in dela prostih 
dni). Bolnišnica ima tudi status učnega zavoda za izvajanje praktičnega usposabljanja zdravnikov, 
medicinskih sester, psihologov, delovnih terapevtov in socialnih delavcev, ki se zaposlujejo v 
psihiatrični dejavnosti. Zaposlenim v zdravstvenih zavodih na primarni in sekundarni ravni, socialno-
varstvenih zavodih ter nevladnih organizacijah bolnišnica zagotavlja tudi možnost teoretičnega in 
praktičnega usposabljanja, kot strokovna institucija pa aktivno sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in 
izvedbi drugih oblik strokovnega izpopolnjevanja. V bolnišnici so poleg zdravstvene organizirane tudi 
druge spremljajoče dejavnosti, ki so nujna podpora izvajanju programov zdravstvenega varstva 
(kuhanje, vzdrževanje, upravni in finančni posli). 
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Poslanstvo bolnišnice: 
V varnem okolju si z učinkovitimi metodami zdravljenja prizadevamo za čim prejšnjo ozdravitev oseb, 
ki poiščejo pomoč v bolnišnici, spodbujanje njihove samostojnosti in funkcionalnosti. Pacientom, ki se 
zdravijo v bolnišnici, ambulantah, pa tudi tistim, ki se po zdravljenju v bolnišnici vrnejo v domače okolje, 
zagotavljamo strokovno pomoč, prilagojeno njihovim individualnim potrebam. Prizadevamo si za 
nenehno izboljševanje naših storitev, zmanjševanje trajanja hospitalizacij, zanesljivo podporo 
pacientom po odpustu iz bolnišnice, odpravljanje stigme in družbene izoliranosti oseb z duševnimi 
boleznimi. Na temelju 60-letnih izkušenj skrbimo za nadaljnji razvoj psihiatrične stroke v Sloveniji in 
mednarodnem prostoru.  
 
Vrednote bolnišnice: 
Pri našem delu sledimo naslednjim vrednotam: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Odličnost:  
v bolnišnici zagotavljamo zdravljenje in oskrbo pacientov na najvišji strokovni in etični ravni, skladno z 
mednarodno uveljavljenimi standardi in sodobno klinično prakso. Zaposleni v bolnišnici si prizadevamo 

Spoštovanje 
Varnost 

Prijaznost 

Odličnost 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRxN3EhYzLAhWLvxQKHVtdCIAQjRwIBw&url=http://www.kevinmd.com/blog/2013/11/focus-patient-satisfaction-sick.html&bvm=bv.114733917,d.bGs&psig=AFQjCNEev2jBOr9Li4n__jiaKY-4uJvv2w&ust=1456253542203943
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za doseganje najvišje kakovosti zdravstvene obravnave, stalne izboljšave naših storitev ter 
nadgrajevanje strokovne in poslovne odličnosti.  
 

Spoštovanje:  
zaposleni v Psihiatrični bolnišnici Idrija spoštujemo temeljne pravice vsakega pacienta, ki se 
nahaja na zdravljenju v bolnišnici, njegove osebne integritete in dostojanstva, njemu lastnih 
moralnih in kulturnih vrednot, verskih, filozofskih in drugih prepričanj. Pri svojem delu smo 
zavezani k spoštovanju načel profesionalne etike in odgovornosti.  
 

Varnost:  
v Psihiatrični bolnišnici Idrija zagotavljamo varno in prijetno bivalno okolje. Svojim pacientom 
nudimo storitve, ki upoštevajo najvišje varnostne standarde zdravstvene obravnave.  
 

Prijaznost:  

delo zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Idrija se vsak dan prepleta z usodami številnih 
posameznikov in njihovih družin. Osebe, ki zaradi duševne bolezni potrebujejo našo pomoč in 
oskrbo, obravnavamo s sočutjem, toplino in prijaznostjo. Po svojih najboljših močeh si 
prizadevamo za dobro počutje pacientov in njihovo čimprejšnjo ozdravitev. 
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Organizacijska shema bolnišnice 
 

Prikaz št. 1: MAKROORGANIZACIJA 

 

 4 predstavniki ustanovitelja 

 1 predstavnik zaposlenih 

 1 predstavnik lokalne skupnosti 

 1 predstavnik ZZZS 
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MEDICINSKI SEKTOR 
Strokovni direktor bolnišnice 

(namestnik direktorja, delavec s 

posebnimi pooblastili) SPLOŠNI SEKTOR 
Pomočnik direktorja 

(delavec s posebnimi pooblastili) 

FINANČNI SEKTOR 
Pomočnik direktorja 

(delavec s posebnimi pooblastili) 

SVET BOLNIŠNICE 

KOLEGIJ 
SSTTRROOKKOOVVNNOO--MMEEDDIICCIINNSSKKII    SSVVEETT  

 

 

 

 

Pomočnik strokovnega direktorja za hospitalno dejavnost 

ZDRAVSTVENA NEGA 

Pomočnik direktorja 

(delavec s posebnimi 
pooblastili) 

Pomočnik strokovnega direktorja za izvenhospitalno dejavnost 

SLUŽBA ZA KAKOVOST 
Vodja sistema 

zagotavljanja kakovosti 
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Prikaz št. 2: MEZOORGANIZACIJA 1. DEL 
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Komisija za OBO 
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Prehranski  
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Prikaz št. 3: MEZOORGANIZACIJA 2. DEL 

MEDICINSKI SEKTOR 
Strokovni direktor 

SPLOŠNI SEKTOR 
Pomočnik direktorja 

FINANČNI SEKTOR 
Pomočnik direktorja 

DIREKTOR 
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SLUŽBA 
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2.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo programa dela in  
finančnega načrta za leto 2019 

 
 
a) Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda: 
 
     Zakoni 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 
Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992 (26/1992 popr.), 37/1995, 8/1996, 
90/1999, 98/1999-ZZdrS, 31/2000, 36/2000-ZPDZC, 45/2001, 2/2004, 80/2004, 15/2008-
ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/2012-ZUJF, 14/2013, 88/16 – ZdZPZD in 
64/2017) 

- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 
63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 
47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008, 49/2010 Odl.US: U-I-270/08-10, 107/2010-
ZPPKZ, 40/2012-ZUJF, 88/2016 – ZdZPZD, 40/2017, 64/2017 – ZZDej-K in 47/2018) 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/1992, Ur.l. RS, št. 
13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 Odl.US: Up 53/96, 6/1999, 56/1999-ZVZD, 99/2001, 
42/2002-ZDR, 60/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-279/00-42, 126/2003, 20/2004-UPB1, 62/2005 
Odl.US: U-I-390/02-27, 76/2005, 100/2005-UPB2, 100/2005 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/2006 
Odl.US: U-I-277/05-32, 38/2006, 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: 
U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 
62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 21/2013-ZUTD-A, 63/2013-ZIUPTDSV, 91/2013, 
99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 111/2013-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 
61/17–ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) 

- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) 
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) 
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/2000, 47/15 

in 31/18) 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 58/2008 - plačna lestvica pred 

prehodom), 108/09-UPB13, 107/09-odl. US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/2011-
ORZSPJS49a, 110/2011, 27/2012 Odl.US: U-I-249/10-27, 40/2012-ZUJF, 104/2012-ZIPRS1314, 
20/2013 Odl.US: U-I-128/11-18, 46/2013, 46/2013-ZIPRS1314-A, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – 
ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)), 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-
5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-
186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-
ZJAKRS-A, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013-ZDavNepr, 
107/2013 Odl.US: U-I-146/12-35, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 
77/17 – ZMVN-1) 

 

Uredbe 

- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/2012, 
24/2013, 51/2013, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17 in 68/17) 

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) 
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 

113/09) 
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni 

list RS, št. 53/08 in 89/08) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3730
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- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne 
razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 64/17 in 80/18) 

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 
97/09 in 41/12) 

- Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 
14/09, 23/09, 51/10, 67/10, 80/2010-ZUTD, 41/2012, 68/2012, 47/2013, 96/14, 39/15, 57/15, 
73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 54/17, 5/18, 35/18, 43/18 in 64/18). 

 

Pravilniki 

- Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in 
številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14, 52/14 in 88/16) 

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s 
področja zdravstva (Uradni list RS, št. 57/09) 

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

 

Drugi akti 

- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 z aneksi 
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019  
- Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 

115/02) 
- Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016-2025 "Skupaj za družbo zdravja" 
- Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 
- Strategija obvladovanja demence (april 2016) 
- Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu 2010-2015. 

 
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: 
 
Zakoni 
- Zakon o  javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP,  96/15 

– ZIPRS1617 in 13/18), 
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE), 
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 33/11), 
 
Pravilniki 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 
104/11 in 86/16), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 
86/16), 

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

 
Navodila 
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 
dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) 

 
Drugo 
- Makroekonomska izhodišča na podlagi jesenske napovedi gospodarskih gibanj za leto 2019. 
 
c) Interni akti zavoda: 
 
Statut 
- Statut Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija, z dne, 9. 11. 1993, (soglasje 

Vlade RS z dne, 1. 2. 1994), in uskladitve z dne 28. 9. 2006, 12.1.2011 ter 27.9.2016, 
 

Odloki 
- Odlok o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni zavod št.: 511-02/93-10/1-

S z dne 12.1.1993 
- Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni zavod 

št.: 01403-93/2006/4 z dne 23.5.2006 
- Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni zavod 

št.: 01403-16/2009/4 z dne 13.1.2009 
- Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni zavod 

št.: 01403-31/2016/4 z dne 6.9.2016 
 

Strateški dokumenti 
- Strateške usmeritve Psihiatrične bolnišnice Idrija v mandatnem obdobju 2016 – 2020 
- Politika odličnosti, kakovosti in varnosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Poslovnik kakovosti Psihiatrične bolnišnice Idrija 
- Politika upravljanja s fizičnim okoljem v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Politika spremljanja veljavnosti registracij oz. licenc zaposlenih 
- Analiza izpostavljenosti bolnišnice tveganjem 
- Načrt integritete v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Register tveganj v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Finančni načrt za posamezno leto 
 

Pravilniki 
- Pravilnik o organizaciji in izvajanju dežurne službe v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o organizaciji in izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v Javnem zdravstvenem 

zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija  
- Pravilnik o zdravstveni dokumentaciji v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o postopkih posredovanja osebnih podatkov in dokumentarnega gradiva oseb 

hospitaliziranih v Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o kliničnih preizkušanjih zdravil v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev Psihiatrične bolnišnice Idrija v svet zavoda 
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o odmeri in izrabi letnega dopusta in drugih celodnevnih odsotnostih v Javnem 

zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o računovodstvu Psihiatrične bolnišnice Idrija 
- Pravilnik o notranjem revidiranju 
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva 
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih 
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- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije v javnem 
zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija 

- Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi 
- Pravilnik o (so)financiranju stroškov izobraževanja in usposabljanja za delo zaposlenih v Psihiatrični 

bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o štipendiranju v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o opravljanju dela dijakov in študentov v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o notranji kontroli varnosti cestnega prometa 
- Pravilnik o popisu 
- Pravilnik o dodeljevanju, uporabi in upravljanju službenih avtomobilov v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o uporabi računalnikov in druge računalniške opreme v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o videonadzoru na lokaciji Psihiatrične bolnišnice Idrija 
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril v Psihiatrični bolnišnici 

Idrija 
- Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju dostojanstva javnih 

uslužbencev v Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrična bolnišnica Idrija 
- Pravilnik o organizaciji in izvajanju specialistične ambulantne dejavnosti v Javnem zdravstvenem 

zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov v Javnem zdravstvenem zavodu psihiatrična bolnišnica 

Idrija 
- Pravilnik o prostovoljskem delu v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, mamil ali drugih prepovedanih psihoaktivnih 

substanc ter postopkih ugotavljanja alkoholiziranosti, prisotnosti mamil ali drugih prepovedanih 
psihoaktivnih substanc uslužbencev na delovnem mestu v Psihiatrični bolnišnici Idrija 

- Pravilnik o postopkih in ukrepih pri delovanju, vzdrževanju in varovanju informacijskega okolja v 
Javnem zdravstvenem zavodu psihiatrična bolnišnica Idrija 

- Pravilnik o sporočanju zadržanosti z dela in spremljanju bolniške odsotnosti zaposlenih v Psihiatrični 
bolnišnici Idrija, 

- Pravilnik o načinih in pogojih uvrščanja zdravnikov v PPD 
 

Navodila 
- Navodilo za obvladovanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo 
- Navodilo za zbiranje in sortiranje odpadkov, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti v 

Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Navodilo o pogojih za delovanje zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja v Javnem 

zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Navodilo o načinu uporabe mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav za fotografiranje in 

snemanje na bolniških oddelkih 
- Navodilo o uporabi za kadilce določenih prostorov v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Navodilo o uporabi zastave Republike Slovenije in drugih zastav v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Navodilo o verifikaciji – notranji presoji HACCP sistema 
- Navodilu o varni uporabi USB ključev 
- Navodilo o režimu delovanja zapornic 
- Navodilo o naročanju delovne obleke in obutve, pisarniškega materiala, čistil, prehrambnih izdelkov 

in drugih sredstev oziroma predmetov dela ter storitev male vrednosti 
- Navodilo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri pripravi hrane 
- Navodilo o obliki, vsebini in uporabi pečatov v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Navodilo o določitvi kriterijev za razvrščanje v stopnjevana delovna mesta v Psihiatrični bolnišnici 

Idrija 
- Navodilo o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi 
 

Poslovniki 
- Poslovnik Sveta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija 
- Poslovnik Strokovno-medicinskega sveta Psihiatrične bolnišnice Idrija 
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- Poslovnik o ravnanju z nafto in naftnimi derivati 
  

Drugi akti 
- Klasifikacijski načrt dokumentarnega gradiva Psihiatrične bolnišnice Idrija 
- Katalog zbirk osebnih podatkov v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Katalog informacij javnega značaja Psihiatrične bolnišnice Idrija 
- Klinična pooblastila za zdravnike 
- Organigram bolnišnice 
- Obvladovanje dokumentacije v Psihiatrični bolnišnici Idrija  
- Protokol izvajanja notranjih presoj v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Program obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Načrt gospodarjenja z odpadki v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu 
- Pravila o vodenju evidenc delovnega časa, prisotnosti in odsotnosti na delu in obračun delovnega 

časa 
- Pravila pisarniškega poslovanja v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravila za uporabo osebnega računalnika v prostorih aktivacijske terapije 
- Pravila uporabe pralnega in sušilnega stroja v aktivacijski terapiji 
- Požarni red s prilogami 
- Sklep o določitvi kriterijev za sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb  
- Sklep o določitvi kvot za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za leto 2019 
- Sklep o nadomeščanju vodilnih in vodstvenih delavcev v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Sklep o določitvi seznama podpisnikov 
- Sklep o določitvi in delu nadzornih zdravnikov – specialistov za konzultacijo specializantom v času 

opravljanja dežurne službe 
- Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra medicinskih naprav in druge diagnostične opreme v 

Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Splošni pogoji uporabe brezžičnega omrežja WI-FI v Psihiatrični bolnišnici Idrija 

mailto:psihiatrija@pb-idrija.si
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2.3. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2019  

 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča: 
 
a)  Makroekonomska izhodišča 
 
Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2019 so: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Splošna izhodišča: 
 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja splošna izhodišča: 

• Dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019 z dne 7. 1. 
2019, 

• Dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019 z dne 
21. 2. 2019, 

• Dopis Ministrstva za zdravje – Popravek končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov za leto 2019 
z dne 28. 2. 2019, 

• Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 
13/18 – ZJF-H in 83/18) 

3,9% 3,7% Realna rast BDP 

- od tega v javnem sektorju 

Nominalna rast povprečne bruto 

plače  na zaposlenega 

Ključni agregati Jesenska napoved  

2017 za l. 2018 

Jesenska napoved  

2018 za l. 2019 

3,4% 4,9% 

4,1% 5,1% 

Realna  rast povprečne bruto plače  

na zaposlenega 
2,0% 2,8% 

- od tega v javnem sektorju 

Nominalna rast prispevne osnove 

(mase plač) 

Letna stopnja inflacije 

Povprečna rast cen - inflacija 

1,9% 2,3% 

1,6% 2,1% 

5,7% 6,7% 

2,9% 2,5% 
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• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 59/14- 
ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), 

• Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), 

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

• Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov 
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 
7/19), 

• Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

• Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, 
 
 

c) Pomembnejši elementi na področju plač: 
 
 Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019  

• posredni uporabnik proračuna v letu 2019 pri planiranju stroškov dela upošteva že 
dogovorjene spremembe iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in 
aneksov k kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št.: 80/18. Dogovor 
v Prilogi 1 in Prilogi 2 določa spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne - razrede 
skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V skladu z Dogovorom je 
vsebina, ki se nanaša na jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe in odpravnine ob upokojitvi 
urejena v Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost in vsebina, ki ureja dodatke v 
Kolektivni pogodbi za javni sektor; 

• dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020, ki se financirajo iz državnega proračuna, 
proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, 
pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh 
virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017 (plan 1. 1. 2018). Ne glede na to, pa se 
zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar 
le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (šesti odstavek 60. člena). To se nanaša 
predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS; 

• oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2020, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in 
storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, 
sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 
državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene 
delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, 
sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, 
namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za 
zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. 
februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14). 

• 57. člen določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko 
zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, 
da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih 
določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, 
to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi 
izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);  

• deseti odstavek 58. člena določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki 
proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v 
finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in 
storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede 
na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih 
sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi 
finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS1819); 
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• redna delovna uspešnost se v letu 2019 ne izplačuje (60. c člen), 

• delovna uspešnosti naslova povečanega obsega dela (60. č člen): 
- znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, 
- v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 

dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno znaša 
največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca, 

- javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se 
del plače iz tega naslova izplača v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v višini 10 % 
osnovne plače, 

- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju 
rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz 
prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev za plače, ki nastanejo 
zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila 
predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne 
projekte), 

• zaposlenemu v letu 2019 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še 
ni prejel v javnem sektorju (60. b člen); 

• javnim uslužbencem iz drugega odstavka 60.a člena ZIPRS1819, pripada za čas odsotnosti z 
dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo, ki bremeni delodajalca 
v višini 80 % osnove. Ob tem je osnova za izračun nadomestila plača v preteklem mesecu za 
polni delovni čas; 

• s spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je 
določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico 
do izplačila v skladu z višjim plačnim razredoma zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv 
ali višji naziv s 1. decembrom; 

• regres za letni dopust za leto 2019 se izplača v skladu z določbami 131. člena Zakona o delovnih 
razmerjih vsem zaposlenim, ki imajo pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini 
minimalne plače in najkasneje do 1. 7. 2019. 

 

d) Pomembnejši elementi na področju cen zdravstvenih storitev: 

• s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 se opredeli povišanje plačnih razredov, ki so 
podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen zdravstvenih storitev 
za cca 5 %, 

• v letu 2019 bo skladno z določilom šestega odstavka 15. člena Splošnega dogovora izvedena 
valorizacija materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev v višini 2,1 %. 

 

V primeru, da bodo sprejeta spremenjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov oziroma v primeru 
dodatnih sprememb v zvezi s financiranjem programov v letu 2019, ki bi vplivale na prvotno pripravljen 
in sprejet finančni načrt bolnišnice, bo pripravljen rebalans finančnega načrta. 
 

2.3.  
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2.4. Cilji, naloge in ukrepi Psihiatrične bolnišnice Idrija v letu 2019 
 

a) Dolgoročni cilji bolnišnice 
 
Dolgoročni cilji bolnišnice so opredeljeni v dokumentu Strateške usmeritve Psihiatrične bolnišnice 
Idrija v mandatnem obdobju 2016 – 2020. 
 

CILJ ŠT. 1.  

Zagotavljanje celovitega sistema psihiatrične oskrbe 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

• uporaba najsodobnejših metod zdravljenja duševnih bolezni 

• širitev strokovnih vsebin v hospitalni in izvenhospitalni dejavnosti  

• oblikovanje in širitev mreže in obsega dejavnosti izvenhospitalnih služb na terenu 

• razvoj in širitev programa psihiatričnega zdravljenja in oskrbe v skupnosti 

• razvoj in širitev programa obiska zdravnika na domu 

• zasnova projekta vzpostavitve dnevnih centrov 

• spoštovanje načel strokovne in poslovne etike ter odgovornosti 
• vzpodbujanje in razvoj izobraževalno-raziskovalne dejavnosti 

 

 

CILJ ŠT. 2 

Osebnostna in strokovna rast zaposlenih 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

• spodbujanje osebnostnega in kariernega razvoja zaposlenih 

• zagotavljanje zdravih in varnih delovnih pogojev 

• vlaganje v znanje zaposlenih z usmerjanjem zaposlenih v dodiplomska in 
podiplomska izobraževanja 

• razvoj vodstvenih kompetenc zaposlenih 

• zagotavljanje ustrezne psihosocialne podpore zaposlenim  v težavnih in stresnih 
situacijah 

• skrb za dobro timsko komunikacijo 

• promocijske aktivnosti za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu 

• preprečevanja mobinga na delovnem mestu 

• krepitev organizacijske kulture 
 

 

CILJ ŠT. 3 

Razvoj celovitega sistema strokovne in poslovne kakovosti in odličnosti 

Ukrepi za dosego cilja: 
 

• gradnja kulture kakovosti in varnosti med zaposlenimi 

• vzdrževanje in nadgradnja sistema vodenja kakovosti po mednarodnem 
akreditacijskem standardu (AACI, NIAHO ipd.) 

• vzdrževanje in nadgradnja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 in EN 
15224 

• uvedba izboljšav v že obstoječem sistemu spremljanja kakovosti in varnosti 
• vzpostavitev učinkovitega sistema notranjih presoj 
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• vzpostavitev učinkovitega sistema korektivnih in preventivnih ukrepov 

• upravljanje registra tveganj 
• krepitev procesov notranjih kontrol za boljše obvladovanje tveganj na vseh nivojih 

• zagotavljanje rednih izobraževanj  s področja kakovosti in varnosti 
• redno informiranje zaposlenih o vsebinah s področja kakovosti 

 

 

CILJ ŠT. 4.  

Krepitev položaja in statusa učnega zavoda 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

• zagotavljanje kadrovskih, organizacijskih in materialnih pogojev za izvajanje 
klinične prakse oz. praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov 
visokošolskih zavodov 

• strokovno izpopolnjevanje delavcev bolnišnice, da bodo lahko kot mentorji 
pedagoško delo opravljali skladno z zahtevami posameznega programa oz. smeri 
izobraževanja 

• sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih s področja varovanja 
duševnega zdravja ter projektih, financiranih s strani strukturnih in kohezijskih 
skladov 

• sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi drugih oblik strokovnega 
usposabljanja za zunanje uporabnike, 

• sodelovanje pri promociji duševnega zdravja in destigmatizaciji duševnih bolnikov 
in duševnih bolezni 

• krepitev dejavnosti bolnišnice na področju kliničnih raziskav 
 

 

CILJ ŠT. 5 

Investicijska vlaganja v delovne in bivalne pogoje 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

• izvedba prenove internega kanalizacijskega sistema bolnišnice v ločenem sistemu 

• izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo hospitalnega objekta S 

• izdelava projektne dokumentacije za izvedbo zunanje ureditve bolnišnice in 
izvedba potrebnih del za izboljšanje dobrega počutja in varnosti naših pacientov 

• ureditev fasade na poslovno-stanovanjskem objektu 

• odprava arhitektonskih ovir za invalide 

• izvajanje načrta investicijskega vzdrževanja notranjosti bolnišničnih objektov 

• skrb za celovito urejanje okolice bolnišnice 

• analiza stanja energetske učinkovitosti bolnišnice in zamenjava starih tehnologij z 
energetsko učinkovitejšimi 
 

 

CILJ ŠT. 6 

Stabilno finančno poslovanje bolnišnice 

Ukrepi za dosego cilja 

 

• dolgoročno stabilno poslovanje bolnišnice 

• učinkovita kadrovska politika 
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• obvladovanje stroškov materiala in storitev 

• dosledno izvajanje sistema notranjega revidiranja in izvajanja javnih naročil 
 

 

CILJ ŠT. 7 

Razvoj informacijskega okolja 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

• izdelava popisa stanja informacijske in komunikacijske infrastrukture 

• izvajanje ukrepov informacijske varnosti s sprejemom in izvajanjem politike 
varnosti informacijskega okolja 

• nadgradnja informacijskega sistema  z novimi tehnološkimi rešitvami za 
učinkovito podporo delovnim procesom in zaposlenim 

• informatizacija in optimizacija delovnih procesov 

• uvajanje procesov e-poslovanja 

• izgradnja brezžičnega internetnega omrežja za potrebe pacientov 
• izboljšanje računalniškega znanja zaposlenih za delo v informacijskem okolju 

 

 

CILJ ŠT. 8 

Odgovorno upravljanje z dokumentarnim gradivom 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

• ohranjanje pogojev za dolgoročno učinkovito in varno hrambo zdravstvene in 
poslovne dokumentacije skladno s pravili arhivske stroke 

• upravljanje dokumentarnega gradiva skladno s klasifikacijskim načrtom 

• uvedba podlag za elektronsko upravljanje dokumentarnega gradiva in njegovo 
hrambo v digitalni obliki 
 

 

CILJ ŠT. 9 

Promocija varnosti in zdravja pri delu 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

• priprava analize stanja  na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu z 
namenom boljšega obvladovanja tveganj za varnost in zdravje zaposlenih 

• sprejem in izvedba akcijskega načrta za izboljšanje delovnih pogojev oz. dvig 
varnosti in zdravja zaposlenih 

• obvladovanje absentizma 

• izdelava strategije promocije varnosti in zdravja pri delu 

• redno usposabljanje zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu 
 

 

CILJ ŠT. 10 

Krepitev vloge prostovoljstva 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

• krepitev vloge prostovoljcev in prostovoljskega dela v bolnišnici 

• promocijske aktivnosti za razvoj prostovoljstva v bolnišnici 
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CILJ ŠT. 11 

Komuniciranje 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

• zagotavljanje informiranosti zaposlenih in krepitev njihove pripadnosti 

• krepitev medosebnih odnosov in vzpostavitev delovnega okolja, ki temelji na 
strokovnosti, odgovornosti ter človekoljubnem poslanstvu 

• redni letni razgovori z zaposlenimi 

• izdajanje internega elektronskega glasila 

• uvedba intraneta 
• merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 

 

 
 

b) Cilji bolnišnice v letu 2019 
 

CILJ ŠT. 1 

Uravnoteženo poslovanje, doseženo z ukrepi na odhodkovni in prihodkovni strani 

Ukrepi za dosego cilja: 

Ukrep št. 1 – Prizadevanje za sprejem sistemskih ukrepov, ki bodo vplivali na povečanje oz. dvig 
prihodkov bolnišnice 
Vodstvo bolnišnice si bo v letu 2019 še bolj aktivno prizadevalo za sprejem nujnih sistemskih rešitev 
na področju psihiatrične zdravstvene dejavnosti, ki bodo prispevale k strokovni in poslovni rasti 
bolnišnice in se bodo odražale v povečanju njenih prihodkov. Skladno z vizijo razvoja bolnišnice 
bodo naše prioritete usmerjene v: 

• skrb za izboljšanje finančnega položaja na področju dejavnosti psihiatrije v okviru možnosti, ki 
jih omogoča sistem pogodbenega dogovarjanja (s predlogi za zagotovitev stabilnosti 
poslovanja v okviru dogovora za pogodbeno leto 2019 in aneksov), 

• vključitev novega standarda akutne bolnišnične obravnave gerontopsihiatričnih pacientov v 
Aneks k Splošnemu dogovoru za leto 2019, 

• pripravo strokovnih izhodišč za oblikovanje novega standarda za program skupnostno 
psihiatrično zdravljenje (aktivno sodelovanje vodstva bolnišnice v Odboru psihiatričnih 
bolnišnic Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije ter v drugih odborih in komisijah), 

• pripravo strokovnih izhodišč za priznanje plačila DEPO zdravil, ki se uporabljajo v okviru 
programa skupnostno psihiatrično zdravljenje kot LZM,  

• pridobivanje dodatnih finančnih sredstev (ali sofinanciranje projektov) iz naslova javnih 
razpisov:  

- bolnišnica se bo prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje 
programov varovanja in krepitve zdravja za leti 2019 in 2020, 

- bolnišnica se bo prijavila na mednarodni razpis INTERREG - Danube Transnacional 
Programme s projektom: »Care for the quality of life of older people in local 
communities«. 

• pridobivanje dodatnih finančnih sredstev iz naslova donacij, 

• pridobivanje dodatnih finančnih sredstev iz naslova tržne dejavnosti. 

 
Ukrep št. 2 - Doseganje planiranega programa bolnišnice 
Bolnišnica bo v letu 2019 izvedla program skladno z načrtom, ki je naveden pod točko 2.6 tega 
načrta. Tekom leta bomo v bolnišnici podrobno spremljali in analizirali realizacijo delovnega 
programa v bolnišnični in izvenbolnišnični dejavnosti ter ob preseganju ali nedoseganju programa 
tudi sprejeli potrebne organizacijske ukrepe.  
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Ukrep št. 3 – Vodenje registra tveganj in obvladovanje poslovnih procesov s poostrenim 
notranjim nadzorom javnih financ  
Bolnišnica bo tudi v letu 2019 upravljala z registrom tveganj, v katerem so opredeljena ključna 
tveganja, ki jim je bolnišnica izpostavljena pri svojem poslovanju, ter ukrepi za odpravo tveganj. 
Med ključnimi tveganji opredeljenimi v registru tveganj velja posebej izpostaviti: 
 

Opis tveganja  

1. nedoseganje planiranega obsega programa v hospitalni in izvenhospitalni 
dejavnosti ter dejavnosti psihiatričnega zdravljenja v skupnosti 

2. nepredvidene odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni ter invalidske, zdravstvene ter 
druge omejitve, ki posledično vodijo v preobremenjenost zaposlenih, kar lahko 
bistveno vpliva na kakovost in varnost zagotavljanja zdravstvenih storitev ter 
razvoj posameznih zdravstvenih programov 

3. ohranitev znižanih cen zdravstvenih storitev oz. drugih elementov, pomembnih za 
obračun cen zdravstvenih storitev, ki vodijo v nadaljnjo finančno podhranjenost 
programov, ki jih izvaja bolnišnica, in ogrožanje kakovosti našega dela 

4. nepriznavanja višjih stroškov dela (npr. napredovanj, dviga plačnih razredov, ipd. ) 
v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev 

5. dodatne finančne obremenitve bolnišnice zaradi ohranitve ali morebitnega 
sprejema dodatnih varčevalnih ukrepov 

6. slabšanje likvidnosti poslovanja bolnišnice zaradi ohranjanja varčevalnih ukrepov 

7. rast stroškov zdravljenja hospitaliziranih psihiatričnih pacientov zaradi pridruženih 
somatskih obolenj (dvojne diagnoze, internist, zdravila, medicinski pripomočki, 
prevozi) 

8. rast stroškov, na katere bolnišnica nima neposrednega vpliva (elektrika, voda, 
kurilno olje, plin, ipd.) 

9. izpostavljenost drugim tveganjem, opredeljenim v internem dokumentu »Analiza 
izpostavljenosti bolnišnice tveganjem« 

10. nevarnost, da bi bolnišnica zaradi reorganizacije sistema zdravstvenega varstva 
ali mreže izvajalcev zdravstvenih storitev izgubila samostojnost 

11. druga operativna in pravna tveganja 

 
V letu 2019 bomo nadaljevali z izvajanjem temeljite kontrole notranjih procesov dela na 
naslednjih področjih, in sicer: 

• v okviru medicinskega sektorja: redne mesečne kontrole realizacije delovnega 
programa, spremljanje kazalnikov kakovosti, kazalnikov obremenitev in drugih 
poslovnih kazalnikov, 

• v okviru finančne službe: mesečne kontrole planiranih odhodkov (stroškov dela, 
stroškov materiala in storitev) in poročanje vodstvu ter vodjem posameznih enot, 

• v okviru zdravstvene administracije in socialne službe: redne kontrole urejenosti OZZ 
in PZZ za hospitalizirane osebe v skladu s posebnim protokolom, ki ga bo letos sprejela 
bolnišnica z namenom zmanjšanja tveganj, da zaradi neurejenosti OZZ ali PZZ pri 
posameznih pacientih ne bo prejela ustreznega plačila za opravljene zdravstvene 
storitve, 

• v okviru vzdrževalno tehnične službe: spremljanje porabe energentov, okrepljen 
nadzor nad smotrno porabo materiala za vzdrževanje,  
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• v okviru službe za oskrbo s prehrano: okrepljen nadzor nad količino in kakovostjo 
dobavljenih prehranskih izdelkov, spremljanjem cen ponudnikov ipd., 

• v okviru službe zdravstvene nege: redna kontrola smotrnosti uporabe medicinskih 
pripomočkov glede na postavljene standarde,  

• v okviru lekarne: redna kontrola porabe zdravil in medicinskih pripomočkov, zlasti 
dragih zdravil (npr. depo zdravila). 

 
Bolnišnica bo nadaljevala z notranjim revidiranjem poslovanja tudi v letu 2019 (preko 
javnega naročila bo storitve revizije izvajala revizijska hiša BM Veritas Revizija d.o.o. iz 
Ljubljane).  
 
Ukrep št. 4 – Učinkovito obvladovanje stroškov za material in storitve 
Bolnišnica je v letih od 2013 do 2018 s sistemskim izvajanjem varčevalnih ukrepov uspela 
obvladovati stroške za material in storitve. Bolnišnica bo v letu 2019 z namenom obvladovanja 
stroškov za material in storitve v okviru finančnega in sanacijskega načrta mesečno spremljala 
gibanje teh stroškov s ciljem, da čimbolj optimizira svoje poslovanje. V ta namen bo uprava 
bolnišnice nadaljevala z izvajanjem tistih sistemskih ukrepov, ki so se izkazali kot učinkoviti in so 
prispevali k znižanju odhodkov bolnišnice, in sicer: 

• boljše načrtovanje potreb po nabavi blaga oz. po naročanju storitev in intenzivnejša 
vključenost vodij služb v procese načrtovanja, 

• racionalizacija in optimizacija potreb po nabavi določenega materiala oz. naročanju storitev 
glede na prioritete in razpoložljiva finančna sredstva, 

• dosledno izvajanje nadzora nad naročanjem blaga in storitev, 

• dosledno izvajanje nadzora nad smotrnostjo in učinkovito rabo materialnih virov, 

• izvajanje rednih notranjih presoj na področju naročanja blaga in storitev, 

• druge organizacijske spremembe, ki vplivajo na nižje stroške. 
 
Ukrep št. 5 - Dosledno izvajanje javnih naročil in nadzora nad naročanjem blaga in storitev 
Pri javnih razpisih v bolnišnici že od nekdaj sledimo načelu, da za čim nižjo ceno (ne vedno najnižjo) 
dobimo optimalno storitev, blago, gradnjo, kar se v osnovi tudi ujema s strategijo zelenega 
naročanja. Bolnišnica bo zaradi obvladovanja stroškov: 

••  zahtevala spremljanje in dosleden nadzor vodij sektorjev in služb v bolnišnici nad 
ekonomičnostjo in smotrnostjo naročanja blaga in storitev,  

••  zahtevala spremljanje in dosleden nadzor vodij sektorjev in služb v bolnišnici nad 
usklajenostjo načrtovanih in izvedenih nabav s finančnim načrtom, prioritetami in 
usmeritvami bolnišnice, 

••  zahtevala spremljanje in dosleden nadzor vodij sektorjev in služb v bolnišnici nad kakovostjo 
izvedenih nabav oz. opravljenih storitev, 

••  dosledno sledila politiki pridobivanja več ponudb tudi pri naročilih majhne vrednosti ter 
izbrala najcenejšega ponudnika ob zajamčeno enaki kvaliteti blaga ali storitev, 

••  količinsko in časovno planirala dobave blaga, 

••  dosledno spremljala obseg stroškov glede na sprejet  finančni načrt, 

••  ponovno analizirala stroškovno učinkovitost in smotrnost priključitve k centralnemu naročilu 
za zdravila. 
 

V letu 2019 bomo v bolnišnici pristopili k izvedbi naslednjih javnih razpisov: 

Št. Predmet  JN Vrsta JN Okvirna  vrednost JN z 
DDV 

Terminski plan 
izvedbe 

1. Zavarovanje premoženja 

in odgovornosti 

NMV 30.000 EUR za petletno 
obdobje 

april-junij 2019 
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2. Sukcesivna dobava 

medicinskih pripomočkov 

in laboratorijskega 

materiala 

Odprti 
postopek 

456.000 EUR za štiriletno 
obdobje 

sep.- nov. 2019 

3. Pranje bolnišničnega 

perila 

Odprti 
postopek 

230.000 EUR za štiriletno 
obdobje 

dec. 2019 – jan. 
2020 

4. Sanacija tuširnic in WC-jev 

v stavbi L 

NMV 80.000 EUR Junij 2019 

 

Bolnišnica v letu 2019 ne načrtuje skupnih javnih naročil. 

 

CILJ ŠT. 2 

Razvoj področja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave kot integralnega dela procesov 
zdravljenja in psihosocialne rehabilitacije ter poslovnih procesov. 

Ukrepi za dosego cilja: 

Ukrep št. 1 – Spremljanje strokovne učinkovitosti - kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave 
V skladu z interno Politiko odličnosti, kakovosti in varnosti ter Poslovnikom kakovosti bomo v letu 
2019 na področju razvoja sistema vodenja kakovosti izvedli naslednje aktivnosti: 
 
1. spremljali in analizirali obvezne in neobvezne kazalnike kakovosti skladno s politiko 

kakovosti in varnosti v bolnišnici: 

    Vrednosti 2018 
Plan 

vrednosti 

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

1 Razjeda zaradi pritiska (RZP)        

  1. kazalnik -  vse RZP  1,775 1,205  0,708  1,309  * 

  2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici  0,296  0,723  0  1,047 0,25 

  
3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v 
bolnišnico  1,479  0,482  0,708  0,262  * 

2 Padci pacientov           

  1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici  1,598 1,314   1,420  1,475  1,203 

  2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici  0,457  0,207  0,203  0,268  0,234 

  3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami  4,762  0  4,762  18,182  7,228 

3 MRSA           

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

  
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju 
odvzeli nadzorne kužnine?  71 80  103  85  20% 

  
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena 
MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju  2  6  8  6  ** 

  

Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob 
sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana 
ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po 
sprejemu)  2 6   2 5   ** 

  

Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku 
hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni 
bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so 
bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)  0 0   6  1  0 

4 Poškodbe z ostrimi predmeti  0 1   0 0   0 
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KAZALNIK RZP 
Pojasnilo za leto 2018: vrednost kazalnikov se je, v primerjavi z letom 2017, zvišala pri 1. kazalniku 
(vse RZP) in 2. kazalniku (pacienti RZP pridobili v bolnišnici), znižala pa pri 3. kazalniku (pacienti 
imeli RZP že ob sprejemu). 
Načrt aktivnosti za leto 2019: znižati vrednost 2. kazalnika (pacienti pridobili RZP v bolnišnici) na 
vrednost podano v tabeli. Načrtovane aktivnosti so usmerjene v pripravo in izpeljavo notranjih 
usposabljanj na temo preprečevanja RZP, pravilne obravnave pacientov z že prisotno RZP ter 
rednega obveščanja  o pojavnosti RZP.  
*Pri 1. in 3. kazalniku plana vrednosti ne moremo podati – na število pacientov z RZP prisotno že 
ob sprejemu izvajalci namreč nimamo vpliva. Vrednost 1. kazalnika je pogojena s 3. kazalnikom. 
 
KAZALNIK PADCI PACIENTOV 
Pojasnilo za leto 2018: vrednost kazalnikov se je, v primerjavi z letom 2017, zvišala pri 1. kazalniku 
(vsi padci) in 2. kazalniku (padci iz postelje), znižala pa pri 3. kazalniku (padci s poškodbami). 
Načrt aktivnosti za leto 2019: znižati vrednosti 1. in 2. kazalnika na vrednosti iz leta 2017.  
Načrtovane aktivnosti so usmerjene v pripravo in izpeljavo notranjih usposabljanj ter rednega 
obveščanja oddelkov  o pojavnosti padcev. 
 
KAZALNIK MRSA 
Pojasnilo za leto 2018: število bolnikov, ki so pridobili MRSA v teku hospitalizacije, se je v primerjavi 
s prejšnjim letom, povečalo. 
Načrt aktivnosti za leto 2019: nadaljevati s sistematičnim presejanjem pacientov(ob prisotnih 
dejavnikih tveganja), v deležu odvzetih nadzornih kužnin zajeti 20% hospitaliziranih pacientov, 
spremljanje izvajanja določil POBO in izvajanje nadzorstva.  
**Cilji niso določeni upoštevajoč dejstvo, da izvajalci nimamo vpliva na število pacientov, ki so 
(bodo) sprejeti z MRSO. Kazalnik »Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši 
bolnišnici« je povezan s prejšnjim kazalnikom – cilji niso določeni. 
 
POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI 
Pojasnilo za leto 2018: število incidentov se je, v primerjavi s prejšnjim letom, povečalo. 
Načrt aktivnosti za leto 2019: upoštevajoč nabavo varnih igel in drugih pripomočkov se, v letu 2019, 
ne pričakuje odklonov povezanih z ostrimi predmeti. 
 
2.  sprejeli nove in posodabljali že sprejete klinične poti : 

Tabela št. 1: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve 

Naziv oddelka ali 
službe 

Naziv klinične poti Datum zadnje 
posodobitve 

PB IDRIJA Klinična pot za obravnavo oseb vključenih v nadzorovano 
obravnavo 

06. 11.2017 

PB IDRIJA Klinična pot za obravnavo oseb, ki potrebujejo obisk psihiatra 
na domu 

06.11.2017 

PB IDRIJA Presnovne motnje 06.11.2017 

PB IDRIJA Neakutna bolnišnična obravnava 15.11.2018 

PB IDRIJA Hospitalizacija na psihoterapevtskem oddelku za nevrotsko 
strukturirano populacijo in osebnostne motnje 

06.11.2017 

PB IDRIJA Hospitalizacija na psihoterapevtskem oddelku za obravnavo 
psihoz in drugih kriznih stanj 

06.11.2017 

PB IDRIJA Dnevna hospitalizacija na psihoterapevtskem oddelku za 
nevrotsko strukturirano populacijo in osebnostne motnje 

06.11.2017 

PB IDRIJA Dnevna hospitalizacija na psihoterapevtskem oddelku za 
obravnavo psihoz in drugih kriznih stanj 

06.11.2017 
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PB IDRIJA Klinična pot za obravnavo pacientov z agresivnim vedenjem 07.11.2017 

PB IDRIJA Protokol o obveščanju in vodenju evidence uporabe PVU in 
telesnega oviranja s pasovi 

01.10.2015 

PB IDRIJA Vedenjsko – kognitivna skupinska psihoterapevtska obravnava 
anksioznih motenj v ambulantnih pogojih 

07.11.2017 

PB IDRIJA Klinična pot za SOA 07.11.2017 

PB IDRIJA Klinična pot za osebe, ki so vključene v program psihiatričnega 
zdravljenja v skupnosti 

10.11.2017 

PB IDRIJA Ekstrapiramidalne motnje gibanja po zdravljenju z antipsihotiki 08.11.2017 

PB IDRIJA Depresija 08.11.2017 

PB IDRIJA Klinična pot za alkoholno odtegnitveno stanje (z delirijem) 08.11.2017 

PB IDRIJA Starostna depresija 08.11.2017 

PB IDRIJA Demenca 08.11.2017 

 
Tabela št. 2: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2019 

Naziv klinike, 
inštituta, oddelka 

ali službe 

Naziv klinične poti Prispevek klinične poti k 
racionalnejši obdelavi pacienta 

PB IDRIJA KP za paciente, ki prejemajo 
Leponex/ Litij 

Spremljanje laboratorijskih 
kazalnikov, neželenih učinkov 

PB IDRIJA KP za paciente, ki prejemajo 
antipsihotično depo terapijo 

Racionalna raba, učinkovitost 
antipsihotičnega zdravljenja, 
boljša adherenca 

 

3. izvajali strokovne nadzore, varnostne vizite in pogovore o varnosti skladno s programom 

Politike kakovosti in varnosti 

4. spremljali in analizirali neželene dogodke oz. druge potencialne dejavnike tveganja za zdravje 

in varnost pacientov ipd. 

5. zagotavljali sledljivo in varno uporabo zdravil z obvladovanjem internih procesov naročanja. 

 
Ukrep št. 2 – Zagotavljanje poslovanja bolnišnice v skladu z mednarodnim standardom AACI, 
standardom ISO 9001:2015 in standardom EN 15224 
Skladno s priporočili akreditacijske komisije po opravljeni mednarodni akreditacijski presoji konec 
leta 2018 smo v bolnišnici v začetku leta 2019 že pripravili načrt korektivnih ukrepov, v katerem 
smo opredelili nujno potrebne korektivne ukrepe za odpravo ugotovljenih neskladij. Vsa neskladja 
bodo skladno s sklepom 6. seje Odbora za kakovost z dne 3.12.2018 odpravljena do konca junija 
2019. Za odpravo treh večjih neskladij bo bolnišnica v prvi polovici leta  pristopila k pripravi novega 
protokola za ocenjevanje pogodbenih partnerjev, dopolnitvi protokola mortalitetnih in 
morbiditetnih konferenc ter dopolnitvi protokola za izdajo kliničnih pooblastil za zdravstvene 
delavce in sodelavce. Re-akreditacijsko presojo v tretjem ciklusu mednarodne akreditacije 
načrtujemo v mesecu novembru 2019. 
 
Ukrep št. 3 – Učinkovito upravljanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015  
Ključne usmeritve bolnišnice na področju upravljanja sistema vodenj kakovosti bodo v letu 2019 
usmerjene v  naslednje aktivnosti: 

• izvedba vsaj 4 rednih sestankov Odbora za kakovost s ciljem spremljanja izboljšav na 
področju kakovosti in varnosti v bolnišnici, 

• izvedba skupnega sestanka Odbora za kakovost in Komisije za kakovost s ciljem pregleda 
kazalnikov kakovosti in sprejema potrebnih korektivnih ukrepov, 

• reorganizacija dela Komisije za kakovost, 

• revizija dveh krovnih dokumentov na področju kakovosti in varnosti: Politike odličnosti, 
kakovosti in varnosti v PB Idrija ter Poslovnika kakovosti v PB Idrija, 



S t r a n  27 | 66 

 

• izvedba rednih notranjih presoj v skladu s sprejetim letnim načrtom notranjih presoj, 

• izvedba vsaj enega vodstvenega pregleda, 

• organizacija vsaj enega usposabljanja zaposlenih s področja kakovosti in varnosti, 

• izvedba vsaj enega sestanka z novozaposlenimi sodelavkami in sodelavci v bolnišnici, 

• izvedba nadzora nad učinkovitostjo korektivnih ukrepov iz notranjih presoj 2018, 

• izvedba popisa procesov in varnostnih tveganj v službi za informacijski sistem z opredelitvijo 
merljivih kazalnikov učinkovitosti, s katerimi bomo spremljali in merili učinkovitost izvajanja 
procesov v tej službi. 

 

CILJ ŠT. 3 

Izboljšanje učinkovitosti delovnih procesov  

Ukrepi za dosego cilja: 

Ukrep št. 1 – Vzpostavitev sistema rednega spremljanja kadrovskih in drugih operativnih virov 
na bolniških oddelkih 
V letu 2019 bo bolnišnica s ciljem spremljanja učinkovitejše rabe kadrovskih n drugih operativnih 
virov spremljala in analizirala  določene statistične, klinične in operativne podatke za vsak bolniški 
oddelek posebej. Primerjalni podatki o določenih kazalcih bodo služili vodstvu bolnišnice in vodjem 
posameznih bolniških oddelkov pri načrtovanju dela, delovanju oddelka in razporejanju kadra 
skladno s potrebami in zahtevami delovnih procesov. 
 
Ukrep št. 2 – Učinkovito upravljanje sistema varstva osebnih podatkov  
V bolnišnici smo na podlagi nove Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov v letu 2018 imenovali 
pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov, vzpostavili posebno delovno skupino za varstvo 
osebnih podatkov ter sprejeli druge ukrepe za zagotovitev skladnosti poslovanja bolnišnice s pravili 
Uredbe. Usmeritve bolnišnice na področju upravljanja sistema varstva osebnih podatkov v letu 
2019 bodo zato usmerjene na 4 ključna področja: 
1.  področje varovanja osebnih podatkov: na tem področju načrtujemo ponovno revizijo ključnih 

dokumentov bolnišnice, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, vodenje katalogov zbirk 
osebnih podatkov in njihovo upravljanje, ter izvedbo najmanj dveh rednih notranjih nadzorov 
nad spoštovanjem pravil zaščite osebnih podatkov v bolnišnici, 

2.  področje varovanja medicinske dokumentacije: na tem področju načrtujemo ponovno revizijo 
ključnih dokumentov bolnišnice, ki urejajo področje varovanja medicinske dokumentacije, 
dostopa do dokumentacije in posredovanj dokumentacije tretjim osebam, ter izvedbo najmanj 
dveh rednih notranjih nadzorov nad ravnanjem zaposlenih z medicinsko dokumentacijo.  

3. področje varovanja prostorov, objektov in naprav bolnišnice: na tem področju načrtujemo 
nadgradnjo video- nadzornega sistema bolnišnice ter izvedbo najmanj dveh rednih notranjih 
nadzorov nad spoštovanjem sprejete politike informacijske varnosti, 

4. področje informacijske varnosti: na tem področju načrtujemo ponovno revizijo Vzorčnih 
notranji pravil za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter 27 varnostnih protokolov, ki 
sodijo v sklop t.i. SUVI (sistema upravljanja varovanja informacij), pripravo analize tveganja z 
ukrepi za zmanjšanje oz. odpravo varnostnih tveganj na informacijskem področju ter izvedbo 
najmanj enega rednega notranjega nadzora nad spoštovanjem sprejete politike informacijske 
varnosti.  

 
Ukrep št. 3 – Sprejem novih protokolov dela oz. posodobitve internih aktov bolnišnice 
V bolnišnici v letu 2019 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti, ki v letu 2018 iz objektivnih razlogov 
niso bile zaključene, to so: 

••  sprejem Načrta zaščite in reševanja ob naravnih nesrečah in drugih izrednih razmerah, 

••  sprejem generalnega hišnega reda bolnišnice, ki bo določil pravila obnašanja in ravnanja na 
sistemski ravni in bo podlaga za oblikovanje hišnih redov po posameznih oddelkih bolnišnice, 

••  sprejem novega Protokola uporabe mobilnih telefonov na intenzivnih enotah bolnišnice, 
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Ukrep št. 4 - Spremljanje učinkovitosti izrabe virov 
Odbor za revizijo izrabe virov v bolnišnici bo skladno z usmeritvami akreditacijskega standarda AACI 
v letu 2019 spremljal rezultate kazalnikov učinkovitosti ter drugih kazalnikov, ki jih vodijo skrbniki 
delovnih procesov. Uprava bolnišnice bo v letu 2019 pripravila analizo stanja na področju števila 
izvedenih preiskav v medicinsko-kemičnem laboratoriju ter analizo učinkovitosti in obremenjenosti 
nosilcev dejavnosti v hospitalni in izvenhospitalni dejavnosti. Odbor za revizijo izrabe virov se bo v 
ta namen v letu 2019 sestal vsaj na eni redni seji. 
 

 
 

CILJ ŠT. 4 

Izboljšanje dostopnosti do ustrezne zdravstvene pomoči in oskrbe za osebe s težavami v 
duševnem zdravju 

Ukrepi za dosego cilja: 

Ukrep št. 1 – Kakovostna in varna obravnava v bolnišnici 
Bolnišnica bo delovni program dosegala ob načrtovanem enakem številu sprejemov na hospitalno 
zdravljenje in predvidenem večjem številu obiskov v izvenhospitalni dejavnosti. Cilji našega dela 
ostajajo znani: varna in strokovna obravnava, celosten pristop k zdravljenju, učinkovitejše 
sodelovanje s službami za duševno zdravje na terenu, boljša dostopnost do zdravstvenih storitev, 
ponudba kakovostnih programov oz. storitev. Bolnišnica bo še naprej uravnoteženo razvijala tako 
hospitalni kot tudi izvenhospitalni del svoje dejavnosti: v program hospitalnega zdravljenja bo, 
skupaj s pacienti, ki so bili v bolnišnici na zdravljenju na dan 31. 12. 2018, v letu 2019 vključenih 
okrog 1.670 pacientk in pacientov, od tega okrog 50 v program neakutne obravnave (okrog 3.400 
bolniško oskrbnih dni). V program dnevnega hospitala bo vključenih do 115 pacientk in pacientov. 
Na dan bo v povprečju zasedenih okrog 170 postelj, povprečna ležalna doba pa se bo gibala okrog 
32 dni. Bolnišnica se bo po potrebi in v skladu z zmožnostmi vključevala v projekte za zagotavljanje 
enakih možnosti osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju ter programe destigmatizacije oz. 
preventive na področju varovanja duševnega zdravja (okrepitev sodelovanja z vzgojno-
izobraževalnimi organizacijami, nevladnimi institucijami ipd). 
 
Ukrep št. 2 - Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev spec. amb. obravnave v lokalnem 
okolju 
V letu 2019 bo bolnišnica program specialistične ambulantne obravnave v višini 202.172 točk 
izvedla v okviru lastne mreže psihiatričnih in klinično psiholoških ambulant v Idriji, Logatcu, 
Postojni, Izoli, Kopru in Sežani. Načrtovani program specialistične ambulantne obravnave bo 
bolnišnica tudi v letu 2019 v celoti izvedla z lastnimi zaposlenimi oz. po potrebi na zunanjih 
lokacijah, kot sta Postojna in Sežana tudi s pogodbenimi sodelavci, saj je ta oblika za bolnišnico 
ekonomsko smotrnejša. V letu 2019 načrtujemo okrog 13.800 obiskov v izvenhospitalni dejavnosti, 
od tega 1.344 prvih pregledov. 
 
Ukrep št. 3 - Zagotavljanje storitev skupnostne psihiatrične obravnave (PZS) v lokalnem okolju 
V program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti bo bolnišnica v letu 2019 vključila do 150 pacientk 
in pacientov s kroničnimi oblikami duševnih bolezni, predvsem tiste, ki so bili pogosto 
hospitalizirani v bolnišnici ali se zdravijo ambulantno, pa tudi osebe, ki bodo v program vključeni 
od zunaj na predlog svojcev, CSD, ambulantnega psihiatra, družinskih zdravnikov ipd.. Model 
skupnostne psihiatrične obravnave, ki ga izvaja bolnišnica, je oblikovan na način, da zagotavlja 
enakomerno pokritost in medsebojno povezanost vseh služb za duševno zdravje v skupnosti tako 
na primarni kot sekundarni ravni in s tem hitrejši odziv na potrebe ljudi z duševnimi motnjami. 
Pacientom nudi individualno prilagojeno obravnavo, ki temelji na celoviti oceni njegovih 
psihosocialnih potreb ter njegovi aktivni vlogi pri skrbi za lastno zdravje. Ob tem bomo v letu 2019 
pripravili tudi analizo učinkovitosti programa za obdobje zadnjih 10 let. 
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V program nadzorovane obravnave bo bolnišnica v letu 2019 vključila vsaj 5 pacientk oz. pacientov. 
Nadzorovano obravnavo odredi sodišče s posebnim sklepom na podlagi Zakona o duševnem 
zdravju v skladu z načrtom nadzorovane obravnave, ki ga pripravi koordinator obravnave v 
bolnišnici.  
 
Ukrep št. 4 - Zagotavljanje storitev v okviru programa obiska zdravnika na domu 
V program obiskov zdravnika na domu bomo v letu 2019 obravnavali do 150 pacientk in pacientov.  
Pregledi bodo namenjeni osebam, ki sicer v psihiatrični bolnišnici ali pri psihiatru še niso bile 
zdravljene (po lastni ali tuji volji, zaradi drugih objektivnih okoliščin ipd.), ne želijo sodelovati v 
programu skupnostnega psihiatričnega zdravljenja, potrebujejo pa oceno psihofizičnega stanja in 
funkcioniranja v domačem okolju ter ustrezno strokovno pomoč na domu oz. usmeritve v zanje 
primerne oblike zdravljenja, imajo pridružene težave, predvsem odvisnost od psihoaktivnih snovi, 
odklanjajo zdravljenje ali slabo sodelujejo pri zdravljenju, predvsem z opuščanjem zdravil in 
kontrolnih pregledov, osebe s težjimi oblikami duševne motnje, ki trpijo zaradi akutnega 
poslabšanja duševne motnje, ki vodi v samomorilno in heteroagresivno vedenje, pri katerih je prišlo 
do upada v funkcioniranju, tako, da trpijo zaradi pridruženih socialnih, gmotnih, bivalnih, 
zaposlitvenih in izobraževalnih problemov ali telesne bolezni in slabe socialne mreže, so bili nevarni 
za druge ali spadajo v rizične skupine, ki potrebujejo selektivne preventivne intervencije.  
 
Ukrep št. 5 - Nadaljevanje aktivnosti v projektu EZTS GO – projekt čezmejnih zdravstvenih 
storitev na področju duševnega zdravja 
Psihiatrična bolnišnica Idrija je v letu 2017 pristopila k mednarodnemu projektu, ki poteka v okviru 
programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 pod naslovom: »Projekt celostne 
teritorialne naložbe - Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev.” V letu 2019 načrtujemo 
nadaljevati začrtane projektne aktivnosti predvsem z: 

• aktivnim sodelovanjem strokovnjakov bolnišnice pri delu mešane ekipe strokovnjakov na 
področju EZTS,  

• aktivnim sodelovanjem članov mešane ekipe pri pripravi izhodišč za t.i. zdravstveni proračun, 
ki bo za vsakega posameznika, ki ga bo obravnavala mešana ekipa vključeval: sredstva za 
bivanje, sredstva za poklicno rehabilitacijo in sredstva za izboljšanje njegove socialne mreže ter  

• aktivnim sodelovanjem članov mešane ekipe pri oblikovanju politike poklicne rehabilitacije 
oseb s težavami v duševnem zdravju, vključenih v projekt.  

 
Ukrep št. 6 – Prijava PB Idrije kot nosilnega partnerja mednarodnega projekta »INTERREG - 
DANUBE TRANSNACIONAL  PROGRAMME« 
Psihiatrična bolnišnica Idrija se bo v letu 2019 ob pomoči Idrijsko-cerkljanske razvojne agencije 
prijavila na mednarodni razpis, ki poteka v okviru programa sodelovanja INTERREG - Danube 
Transnacional Programme, in sicer s projektom: »Care for the quality of life of older people in local 
communities«. Demografske spremembe predstavljajo veliko breme za socialni in zdravstveni 
sistem. Hkrati s tem se soočamo tudi z veliko težavo, kako starejšim uporabnikom zdravstvenih 
storitev zagotoviti celovito in integrirano zdravstveno in socialno podporo pri skrbi za lastno 
duševno zdravje v njihovem domačem okolju in kako obenem zmanjšati njihovo socialno 
izključenost. Cilj projekta je, da z individualno prilagojenimi zdravstvenimi in socialnimi programi 
ter povezovanjem različnih služb na terenu zagotovimo hitrejšo obravnavo starostnikov v lokalnem 
okolju, zmanjšamo obremenitve povezane z dolgotrajnimi hospitalizacijami ter na ta način 
prispevamo k dvigu kakovosti življenja starejših in izboljšanju njihovega duševnega zdravja. V 
projektu  bo PB Idrija nastopala kot vodilni partner. Začetek projekta je načrtovan za 1. 3. 2020 in 
bo predvidoma trajal do 31. 8. 2022. Predvidena evropska sredstva iz naslova projekta za bolnišnico 
znašajo 294.500 EUR. 
 
Ukrep št. 7 – Sodelovanje PB Idrija kot pilotne bolnišnice v projektu vzpostavitve sistema 
upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu - SenSys« 
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Projekt SenSys v Sloveniji poteka ob podpori službe Evropske komisije za podporo strukturnim 
reformam (SRSS). Namen je vzpostaviti nov sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za 
varnost pacientov. Globalni cilji so izboljšati sporočanje, obravnavo in učenje iz varnostnih 
odklonov ter vzpostaviti sistematično preventivno delovanje. Bolnišnica bo v projektu sodelovala 
kot pilotna organizacija za področje sekundarnega zdravstvenega varstva specializirana za izvajanje 
psihiatričnih zdravstvenih storitev, saj ima to področje že sedaj zelo dobro urejeno. Dodatna 
finančna sredstva za bolnišnico iz tega naslova sicer niso predvidena. 
  

 

CILJ ŠT. 5 

Krepitev notranjih odnosov in gradnja kulture timskega pristopa, sodelovanja in delovanja v 
skladu z vrednotami bolnišnice 

Ukrepi za dosego cilja: 

Ukrep št. 1 - Vlaganje v znanje in razvoj človeških virov 
Bolnišnica bo skladno s finančnimi zmožnostmi in glede na opredeljene kvote za izobraževanje tudi 
v letu 2019 spodbujala izobraževalno dejavnost. Sredstva za izobraževanje in usposabljanje 
zaposlenih bodo primarno namenjena zaposlenim za udeležbo pri vseh oblikah izobraževanja ob 
delu ali v zvezi z delom, ki jim omogočajo pridobitev potrebnih znanj in izkušenj za delo v kliničnem 
okolju. Bolnišnica bo v tem okviru podpirala zlasti funkcionalno oziroma drugo strokovno in 
praktično izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanje v in izven bolnišnice. Večji poudarek bo 
bolnišnica ponovno dala tistim oblikam izobraževanja, ki bodo namenjena hkratnemu 
usposabljanju večjega števila zaposlenih v bolnišnici iz vsebin, ki so ključnega pomena za 
kakovostno, učinkovito in varno opravljanje delovnih nalog zaposlenih. Nadzor nad porabo 
sredstev za izobraževanje bo bolnišnica tudi v letu 2019 zagotovila z izobraževalnimi kvotami za 
vsako posamezno službo posebej ter rednim poročanjem vodij služb vodstvu bolnišnice o realizaciji 
te kvote. Bolnišnica bo vodila centralno evidenco vseh izobraževanj in stroškov povezanih s tem. 
 
Ukrep št. 2 – Redni sestanki vodstva bolnišnice z vodji služb  
Bolnišnica bo v letu 2019 izvajala redne mesečne sestanke z vodji služb (cilj je najmanj šest 
sestankov), da bodo zaposleni lahko redno in pravočasno obveščeni o ključnih dogodkih znotraj 
bolnišnice, vizijo in razvojnimi usmeritvami bolnišnice, njenim poslovanjem in drugimi aktualnimi 
zadevami ipd.. V letu 2019 bomo izvedli tudi dva sestanka z novozaposlenimi delavci. 

 
Ukrep št. 3 - Sodelovanje v projektu EU HOPE  
Bolnišnica bo v maju 2019 s predstavitvijo dejavnosti bolnišnice ob obisku tujih zdravstvenih 
strokovnjakov sodelovala v programu mednarodne izmenjave zdravstvenega osebja, ki poteka v 
okviru EU programa HOPE. Osrednja tema izmenjave v letu 2019 bo: "Z dokazi podprto odločanje 
v zdravstvu.”  
 
Ukrep št. 4 - Družabne dejavnosti  
Bolnišnica bo v letu 2019 nadaljevala s spodbujanjem druženja in prostovoljnega udejstvovanja 
zaposlenih. V letu 2019 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti: 

• udeležba zaposlenih na 14. tradicionalnih športnih igrah slovenskih bolnišnic 

• izvedba jesenskega piknika zaposlenih 

 

CILJ ŠT. 6 

Ohranjanje čistega, zdravega in varnega delovnega in bivanjskega okolja 

Ukrepi za dosego cilja: 

Ukrep št. 1 – Izvajanje aktivnosti varstva pri delu in požarne varnosti 
Celostne rešitve na področju varnosti in zdravja pri delu so sestavni in ključni del strategije razvoja 
bolnišnice, katerih namen bo preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje pojava tveganj za 
življenje in zdravje zaposlenih ter posledično zmanjševanje njihove odsotnosti z dela, krepiti 
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vrednoto zdravja v delovnem okolju ter spodbujati prijazno in zdravju neškodljivo delovno okolje. 
Bolnišnica bo v letu 2019 v okviru programa promocije zdravja in varstva pri delu na delovnem 
mestu: 

• s pomočjo notranjih strokovnjakov izvedla tri predavanja, in sicer: glede problematike 
obremenitev skeleta, glede problematike odvisnosti od nekemičnih snovi ter na temo 
čuječnosti, 

• s pomočjo notranjih strokovnjakov izvedla delavnico uporabe AED defibrilatorja za 
nemedicinsko osebje, 

• skladno z zahtevami mednarodnega standarda AACI izvedla usposabljanje zaposlenih glede 
postopkov evakuacije in ukrepanja v primeru požara in drugih elementarnih nesreč ter pravilne 
rabe gasilskih in drugih pripomočkov za reševanje (načrtujemo izvedbo vsaj ene praktične vaje 
z evakuacijo), 

• pripravili in sprejeli protokol ravnanja zaposlenih v primeru pojava elementarnih nesreč, zlasti 
potresa, 

• izvedli celosten pregled nad sredstvi za aktivno požarno zaščito v bolnišnici. 
 
Ukrep št. 2 - Investicijska vlaganja za zagotovitev optimalnih pogojev bivanja in varnosti 
zdravstvene obravnave 
Bolnišnica je v začetku leta 2019 na podlagi izkazanih potreb sektorjev in služb v bolnišnici sprejela 
operativni načrt potrebnih investicijskih del, nabav pohištvene opreme, perilnega inventarja, 
računalniške in druge tehnične opreme, medicinskih in drugih delovnih pripomočkov, v katerem je 
opredelila prioritete in obseg nabav v letošnjem letu. Načrt sledi potrebam in finančnim 
zmožnostim bolnišnice. Za zagotavljanje potrebnih pogojev za delo s pacienti in ustrezne varnosti 
zdravstvene obravnave bo v letu 2019 bolnišnica pristopila k naslednjim večjim investicijam v 
izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev: 
 

Opis investicije Ocena 
vrednosti 
investicije v 
EUR 

OBJEKTI IN INFRASTRUKTURA  

Sanacija WC in tuširnic na L1 in L2 oddelku 70.000 

Zamenjava toplovodnega kotla 42.800 

Obnova dvigala v stavbi S 7.700 

Sanacija dežurne sobe DMS 5.000 

Sanacija službenega stanovanja Pot sv. Antona 49 5.000 

Zamenjava običajnih stekel z varnostnimi na oddelku v stavbi L 4.600 

Sanacija kopalnice v službenem stanovanju Mladinska ulica 12 2.000 

Napeljava kisika v vse sobe na oddelku L2 ter v sobo št.2 na oddelku S4 2.000 

Ureditev ogrevanja žlebov na notranji strani posl. stan. objekta 2.000 

DRUGA OPREMA  

Zamenjava toplovodnega kotla – oprema 32.000 

Pohištvena oprema 25.000 

Stroj za pomivanje posode  14.000 

Pripomoček za transfer pacienta (dvigalo) - 2. kom 7.000 

Ojačana postelja za PVU na S3 -  1 kom. 1.500 

Negovalna postelja na odprtem oddelku L2 – 1 kom. 1.200 

Ojačan fotelj za PVU na S3 -  1 kom. 700 

Sobno stranišče L2, L3, S2 – 3 kom. 660 

Mehčalec vode 500 

Negovalni voziček za kopalnico L3 -  1kom. 300 
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MEDICINSKA OPREMA   

Centrifuga s hlajenjem za MKL 6.000 

Medicinski voziček za ambulanto na L1 1.400 

Saturator L2-1 kom. 520 

Invalidski voziček na S2 – 1 kom. 200 

Voziček za pripomočke za odvzem krvi na S3 – 1 kom. 500 

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA  

Avtomatizacija kotlovnice s centralnim nadzornim sistemom (sredstva za 
investicijo bo bolnišnica poskušala pridobiti s pomočjo EKOSKLADA) 

25.000 

Strojna oprema 12.000 

Programska oprema 10.000 

Nadgradnja RAM na glavnem strežniku bolnišnice 2.000 

 
Ukrep št. 3 – Priprava idejnega načrta celovite prenove notranjosti objekta S  
V letih od 1994 do 2015 smo v bolnišnici obnovili 10.170 m2 ali 100 % vseh površin, ki so namenjene 
izključno zdravstveni dejavnosti. Kljub zglednemu vzdrževanju nekateri prostori in oprema v njih 
po dobrih dvajsetih letih rabe kažejo znake dotrajanosti in so potrebni celovite obnove. Zaradi 
zagotavljanja trajnostne kakovosti bivanja in ohranjanja primernih pogojev zdravljenja duševnih 
bolezni bo bolnišnica v letu 2019 nadaljevala z začrtanimi aktivnostmi za izdelavo idejne zasnove 
prenove notranjosti hospitalnega objekta S, ki je bil nazadnje prenovljen leta 1994 s ciljem, da se 
pacientom zagotovijo primerni pogoji bivanja ter optimalna kakovost in varnost zdravstvene 
obravnave skladno z mednarodnimi standardi, zaposlenim pa zdravo, varno in spodbudno delovno 
okolje. Strokovna izhodišča bodo osnova za izvedbo prve faze projekta prenove objekta S, ki bo 
zajemala projektno nalogo, posnetek obstoječega stanja in IDZ – Idejno zasnovo. V tem okviru bi 
najprej pristopili k realizaciji načrta za prenovo sanitarnih prostorov v stavbi S, ki bi jo izvedli v letu 
2020. 
 
Ukrep št. 4 – Prenova sanitarnih prostorov na oddelku L2 in L1 
Objekt L je bil prenovljen leta 1997. Intenzivna raba sanitarnih prostorov se kaže v dotrajanosti 
prostorov samih in opreme v njih, poleg tega pa sami prostori tako z arhitektonskega, opremskega 
in varnostnega vidika tako za paciente kot zaposlene ne ustrezajo več zahtevam po specifični 
obravnavi slabo pokretnih ali nepokretnih oseb. S ciljem, da tem osebam zagotovimo popolno 
prilagojenost sanitarnih prostorov in opreme bomo v letu 2019 pristopili k prenovi sanitarnih 
prostorov na oddelku L2 in L1. 
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2.5. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi bomo merili zastavljene cilje 
 
 

a) Splošni kazalci  
 

o   Kadrovski kapital bolnišnice: 

• število zaposlenih po poklicnih skupinah →; 

• fluktuacija (število prihodov , odhodov →; 

• izobrazbena struktura zaposlenih →;  

• razmerje med medicinskim in nemedicinskim osebjem →; 

• prisotnost , odsotnost  (struktura); 

• produktivnost: primeri, obiski, točke, postelje na zaposlenega in po pokl. skupinah ; 

• delež popoldanskega dela s pacienti ; 

• delež pogodbenega dela (); 

• opredelitev in spremljanje kvot za izobraževanje  →; 

• stroški izobraževanja po poklicnih skupinah →; 

• stroški dela na zaposlenega in po poklicnih skupinah . 
Kazalnike bomo primerjali tudi z drugo slovensko psihiatrijo. 

 
o   Finančni kapital bolnišnice: 

• spremljanje načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti in po načelu denarnega toka 
(struktura, realizacija/plan) →(); 

• bilanca stanja→; 

• kazalniki poslovanja (kazalnik gospodarnosti, kazalnik dobičkovnosti, kazalnik obračanja 
sredstev, kazalniki stanja investiranja, kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev  - 
zadolženosti – oziroma kazalniki stopnje financiranja, kazalniki kratkoročne in dolgoročne 
likvidnosti) →(); 

CILJ ŠT. 7 

Razvoj informacijskega okolja 

Ukrepi za dosego cilja: 

Ukrep št. 1 – Nadgradnja programske opreme s ciljem izboljšanja informacijske varnosti in 
učinkovitejše podpore procesom IT 
Glede na hiter razvoj informacijske tehnologije, kompleksnost baz podatkov, s katerimi upravlja 
bolnišnica, novih varnostnih tveganj in načrtovanih projektov na področju eZdravja bomo tudi v letu 
2019 glede na izkazane potrebe delovnih procesov posodabljali programsko opremo bolnišnice. 

 
Ukrep št. 2 – Vzpostavitev  dostopa do CRPP 
Na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva in Pravilnika o pogojih, 
rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike smo bolnišnice zavezane k objavi 
podatkov v  Centralni register podatkov o pacientih (CRPP), zlasti podatkov o boleznih, izvide in 
odpustna pisma. Bolnišnica bo v letu 2019 začela s posredovanjem zahtevanih podatkov v CRPP. 

 
Ukrep št. 3 – Nadgradnja IP telefonije 
Bolnišnica bo v letu 2019 nadgradila sistem IP telefonije na lokacijah, kjer možnosti za to še niso 
urejene s ciljem posodobitve obstoječih analognih povezav s sodobnejšimi, nižjih obratovalnih 
stroškov in zagotovitvijo boljše uporabniške izkušnje. 
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• uvedba različnih primerov v dejavnost hospitalne psihiatrije in prestrukturiranje dela 
hospitalnega programa (povečanje gerontopsihiatrične dejavnosti) in povečanje deleža 
izvenhospitalne dejavnosti (stroški ; obseg  sredstev →); 

• uvedba modela celovitega upravljanja stroškov (merilo: stroški na pacienta); 

• dosledno izvajanje javnih naročil (merjenje usklajenosti s pogodbami, oziroma okvirnimi 
sporazumi, primerjava stroškov glede na plan in realizacije iz prejšnjih let→). 

      Tudi kazalnike poslovanja bomo primerjali z drugimi psihiatričnimi bolnišnicami. 
 
o Materialni kapital bolnišnice: 

• vložena sredstva v investicije in v vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme za dobro počutje 
pacientov in zaposlenih () (merilo: povečanje vrednosti premoženja, racionalna nabava, 
uspešnost realizacije javnega naročila glede zneskov, rokov in kakovosti); 

• vložena sredstva v informacijski sistem (→). 
 
o    Obseg dejavnosti 

• spremljanje števila sprejemov →, odpustov , bolniško oskrbnih dni , povprečne ležalne 
dobe , povprečne dnevne zasedenosti , obiskov , storitev, storitev na pacienta  po 
boleznih, spolu in regijah; 

• spremljanje obsega in strukture dejavnosti: hospital →, dnevni hospital , ambulantna 
dejavnost ; psihiatrično zdravljenje v skupnosti ; 

• razvoj mreže služb v izvenhospitalni dejavnosti ; 

• prijava na javne razpise za projekte s področja duševnega zdravja ; 

• sodelovanje s službami na primarni ravni, socialno-varstvenimi ustanovami, centri za socialno 
delo in nevladnimi organizacijami ; 

• vključevanje zunanjih strokovnjakov v regijske multidisicplinarne time ; 

• krepitev dejavnosti učne baze (→). 
 
o Moralni kapital bolnišnice: 
       Strokovni kazalniki kakovosti: 

• Število padcev , število razjed zaradi pritiska , čakanje na odpust iz bolnišnice , število 
nenačrtovanih ponovnih sprejemov , bolnišnične okužbe , število bolnikov, ki jim je bil 
izveden poseben varovalni ukrep (PVU),  število nezaželenih dogodkov in incidentov v 
zdravstveni negi ; 

• Izkušnje pacientov , zadovoljstvo pacientov , organizacijska klima in zadovoljstvo 
zaposlenih ; 

• Krepitev zavesti zaposlenih o pomenu kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave ; 

• Uvajanje kliničnih poti – vsaj dve novi; 

• Nadaljevanje akreditacijskega procesa →; 

• Učinkovito upravljanje sistema vodenja kakovosti po standardih kakovosti ISO 9001 in EN 
15224 ; 

• Izvajanje internega strokovnega nadzora, varnostnih vizit, pogovorov o varnosti, 
morbiditetnih in mortalitetnih konferenc ; 

• Skrb za varnost pri delu in lastno zdravje zaposlenih. 
 

b) Specifični kazalniki poslovanja  
 

Opis cilja Ukrepi za dosego ciljev Kazalniki, s katerimi bomo 

merili učinkovitost 

izpeljanih ukrepov 

Ciljna vrednost  

kazalnika 

Uravnoteženo 
poslovanje bolnišnice – 

1. Prizadevanje za sprejem 
sistemskih ukrepov v  
dejavnosti psihiatrije v okviru 

• štev. realiziranih ukrepov •  
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doseženo z ukrepi na 
odhodkovni in 
prihodkovni strani 

možnosti, ki jih omogoča 
sistem pogodbenega 
dogovarjanja 

• povečanje prihodkov iz 
naslova sprejetih sistemskih 
ukrepov 

2. Doseganje planiranega 
programa bolnišnice do ZZZS 

Delež realizacije programa glede 
na plan, dogovorjen v pogodbi z 
ZZZS 

100% realizacija 
programa glede na 
plan 

3. Vodenje registra tveganj in 
obvladovanje poslovnih 
procesov s poostrenim 
notranjim nadzorom javnih 
financ 

  

4. Obvladovanje stroškov za 
material in storitve 

• delež stroškov za material glede 
na celotne prihodke 

• delež stroškov za material glede 
na  celotne odhodke 

• delež stroškov za storitve glede 
na celotne prihodke 

• delež stroškov za storitve glede 
na  celotne odhodke 

• delež ne sme 
presegati 13 % 

• delež ne sme 
presegati 13 % 

• delež ne sme 
presegati 8,3 % 

• delež ne sme 
presegati 8,3 % 

5. Dosledno izvajanje javnih 
naročil in nadzora nad 
naročanjem blaga in storitev 

• število realiziranih JN glede na 
plan dela 

• število JN brez sproženega 
revizijskega postopka 

• dosežena nižja cena JN glede na 
postavljeno okvirno vrednost 

• 100% realizacija 
glede na plan 

• vsa izvedena JN  
 

• vsa izvedena JN 
 

Razvoj področja 
kakovosti in varnosti 
zdravstvene obravnave 
kot integralnega dela 
procesov zdravljenja in 
psihosocialne 
rehabilitacije ter 
poslovnih procesov 

Spremljanje strokovne 
učinkovitosti - kakovosti in 
varnosti zdravstvene 
obravnave 

• število spremljanih in 
analiziranih strokovnih in 
poslovnih kazalnikov glede na 
plan opredeljen v Politiki 
kakovosti in varnosti (OKV) 
 

• spremljanje RZP 
 
 
 

• spremljanje padcev 
 
 
 

• spremljanje MRSA 
 
 
 
 
 

• število izvedenih strokovnih 
nadzorov in varnostnih vizit 
glede na plan 

• število izvedenih notranjih 
presoj glede na Program  in 
načrt izvedbe notranjih presoj 

• število opravljenih vodstvenih 
pregledov glede na plan 

• število realiziranih sestankov 
odbora za kakovost 

• opravljena revizija tveganj  

• število novih ali revidiranih 
kliničnih poti glede na plan 

• število izvedenih izobraževanj 
glede na plan 

• spremljanje 5 
obveznih in 7 
neobveznih 
strokovnih 
kazalnikov PKV 
 

• znižanje na 
vrednost 
opredeljeno v 
tem načrtu 

• znižanje 1. in 2. 
kazalnika na 
vrednost iz leta 
2017 

• delež odvzetih 
nadzornih kužnin 
najmanj 20% 
hospitaliziranih 
pacientov 

Zagotavljanje poslovanja 
bolnišnice v skladu z 
mednarodnim standardom 
AACI, standardom ISO 

• delež uspešno odpravljenih 
neskladij iz akreditacijskega 
poročila 

• odpravljena vsa 
ugotovljena 
neskladja 
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9001:2015 in standardom EN 
15224 

• število neskladij I. kategorije v 
re-akreditacijski presoji 

• število neskladij II, kategorije v 
re-akreditacijski presoji 

 

• brez neskladij I. 
kategorije 

• do 5 neskladij II. 
kategorije 

 

1. Učinkovito upravljanje sistema 
vodenja kakovosti  ISO 
9001:2015 

• število izpeljanih aktivnosti 
Odbora za kakovost glede na 
plan 
 
 

• izvedba notranjih presoj glede 
na plan 

 
 
 

• izvedba vodstvenega pregleda 
glede na plan 
 

• število opravljenih usposabljanj 
glede na plan 

• delež uspešno izpeljanih 
korektivnih ukrepov iz notranjih 
presoj 
 

• število na novo opredeljenih 
procesov dela 

• najmanj 80% 
realizacije 
načrtovanih 
aktivnosti   
 

• izvedba notranjih 
presoj na 
najmanj 5 
ključnih procesih 

• opravljen 
najmanj 1 
pregled 

• najmanj 1 
izobraževanje  

• najmanj 80% 
realizacija 
korektivnih 
ukrepov 

• vsaj 1 nov proces 
 

Izboljšanje 
učinkovitosti delovnih 
procesov 

Vzpostavitev rednega 
spremljanja kadrovskih in 
drugih operativnih virov na 
nivoju bolniških oddelkov 

Število izvedenih analiz kazalcev 
poslovanja posameznih bolniških 
oddelkov 

Pripravljenih vsaj 6 
analiz za 
posamezne mesece 
v letu 

Učinkovito upravljanje 
osebnih podatkov skladno z 
Uredbo EU 

• delež revidiranih internih aktov 
glede na plan 

• delež izpeljanih notranjih 
nadzorov na tem področju 

• revidirani vsi akti 

• izpeljani vsi 
načrtovani 
nadzori 

Sprejem novih protokolov dela 
oz. posodobitve internih aktov 
bolnišnice 

Število sprejetih novih oz. 
posodobljenih protokolov oz. 
internih aktov glede na plan 

Sprejeti vsi 
načrtovani akti 

Spremljanje učinkovitosti 
izrabe virov 

Število opravljenih revizij s strani 
Odbora za izrabo virov glede na 
plan dela odbora 

Izvedeni vsaj 2 
reviziji  

Izboljšanje dostopnosti 
do ustrezne 
zdravstvene pomoči in 
oskrbe za osebe s 
težavami v duševnem 
zdravju 

Kakovostna in varna 
obravnava v bolnišnici 

• število sprejemov v bolnišnico 
skladno s programom dela 
 
 
 
 
 
 
 

• gibanje povprečne ležalne dobe 
v bolnišnici 

• povprečna zasedenost postelj v 
bolnišnici  

• zadovoljstvo pacientov s 
hospitalno obravnavo 

• reševanje pritožb  

• 1.670 sprejemov 
ali več na 
hospitalno 
zdravljenje ter 
115 ali več 
sprejemov na 
dnevno 
zdravljenje 

• od 31 do 32 dni 
 

• od 80 do 85% 
 

• 4,45 ali več 
 

• vse pritožbe 
obravnavane in 
odločene v roku 

Zagotavljanje dostopnosti do 
zdravstvenih storitev  spec. 
amb. obravnave v lokalnem 
okolju 

• število prvih pregledov in  
opravljenih točk v spec. amb. 
dej. glede na program dela 
 
 

• dvig št. prvih 
pregledov in 
štev. spec. amb. 
točk za 1,8% 
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• delež opravljenih storitev v 
izvenhospitalni dejavnosti po 
lokacijah 

 

glede na leto 
2018 

• 2% dvig 
opravljenih 
storitev v 
zunanjih 
ambulantah 

Zagotavljanje storitev 
skupnostne psihiatrične 
obravnave (PZS) v lokalnem 
okolju 

• število opravljenih storitev  
 

• delež obravnavanih pacientov 
po lokacijah 

 

• zadovoljstvo pacientov s 
storitvami v PZS 

• 100% realizacija 
glede na plan 

• 5% dvig  na 
področjih izven 
Obale 

• 4 ali več za 
ženske in 3,8 ali 
več za moške 

Zagotavljanje storitev v okviru 
programa obiska zdravnika na 
domu 

• število opravljenih storitev  

• delež opravljenih storitev po 
lokacijah 

• obravnavanih 
150 ali več 
pacientov 

• 3% dvig  na 
področjih izven 
Obale 

Nadaljevanje aktivnosti v 
projektu EZTS GO – projekt 
čezmejnih  zdravstvenih 
storitev 

Število izvedenih aktivnosti 
skladno s programom dela 

 

Prijava k mednarodnem 
projektu INTERREG – DANUBE 
TRANSNACIONAL 
PROGRAMME 

Število  izvedenih aktivnostih 
skladno s programom dela 

Odobren projekt 

Izvajanje projektnih aktivnosti 
v okviru projekta SenSys 

Število  izvedenih aktivnostih glede 
na letni program dela 

 

Krepitev notranjih 
odnosov in gradnja 
kulture timskega 
pristopa, sodelovanja 
in delovanja v skladu z 
vrednotami bolnišnice 

Vlaganje v znanje in razvoj 
človeških virov 

• delež poročil o realizaciji 
izobraževalnih kvot 

• delež stroškov za izobraževanje 
zaposlenih  

• število ur za izobraževanje 
zaposlenih  

• 100% za vsako 
službo 

• na nivoju leta 
2018 

• na nivoju leta 
2018 

Redni mesečni sestanki z vodji 
služb 

Število izvedenih sestankov glede 
na plan 

Izvedenih najmanj 
6 sestankov 

Sodelovanje v projektu EU 
HOPE 

Izvedba aktivnosti skladno s 
programom 

 

Družabne dejavnosti Število izvedenih aktivnosti glede 
na plan 

 

Ohranjanje čistega, 
zdravega in varnega 
delovnega in 
bivanjskega okolja 

1. Izvajanje aktivnosti varstva pri 
delu in požarne varnosti 

• število izvedenih usposabljanj iz 
varstva pri delu, požarne 
varnosti glede na plan 

• izvedba evakuacije 

• sprejem protokola dela v 
primeru elementarnih nesreč 

• najmanj 3 
 
 

• najmanj 1 

• sprejem 
dokumenta 

2. Investicijska vlaganja za 
zagotovitev optimalnih 
pogojev bivanja in varnosti 
zdravstvene obravnave 

Število izvedenih investicijskih 
projektov glede na zastavljen plan 
investicij 

Izvedene vse 
načrtovane 
investicije 

3. Prenova sanitarnih prostorov 
L2 in L3 

Izvedba investicije v postavitev 
rampe za invalide 

Izvedba investicije 
v letu 2019 

Razvoj informacijskega 
okolja 

Nadgradnja programske 
opreme s ciljem izboljšanja 
informacijske varnosti in 
učinkovitejše podpore 
procesom IT 

Število nadgradenj glede na 
zastavljen plan dela 

Realizirane vse 
načrtovane 
nadgradnje 
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Vzpostavitev dostopa do CRPP • Možnost vnosa podatkov v CRPP 

• Priprava protokola vpisa 
podatkov v CRPP 

• Delež izdanih 
ambulantnih 
izvidov v sistem 
CRPP vsaj 40% 

Nadgradnja IP telefonije Delež telekomunikacijskih sredstev 
vezanih na IP  

Najmanj 80% vseh 
telekomunikacijskih 
sredstev vezanih na 
IP 

  

2.6. Načrt delovnega programa Psihiatrične bolnišnice Idrija za leto 2019 
 
Tabela št. 3: Delovni program – načrtovana struktura programa po pogodbi z ZZZS 

Dejavnost Plan 
2018 

Doseženo 
2018 

Plan 
2019 

Indeksi glede na primere 

Plan 2019/ 
plan 2018 

Plan 2019/ 
dos. 2018 

130 341 E0051 - SPEC. BOL. DEJ.  - 
PRIMER 

1.505 1.504 1.515 100,6 100,7 

130 341 E0055  - SPEC. BOL. DEJ.  - DN. 
OSK. PRIMER 

 
119 

 
109 

 
110 

 
92,4 

 
100,9 

130 341 E0424 - SKUP. PSIH. 
ZDRAVLJENJE 

140 140 130 92,8 92,8 

130 341 E0426 -  NADZOR.OBRAVN 1 8 5 500 62,5 
230 241 E0273 in E0274 - SPEC. AMB. 
DEJ. 

202.172 198.430 202.172 100 101,8 

144 306 E0002   - BOL. ZDR. NEG. IN PAL. 
OSKRBA 

 
3.476 

 
3.485 

 
3.485 

 
100,2 

 
100 

Število prvih pregledov 1.306 1.319 1.344 102,9 101,8 

 
 

PB Idrija bo v letu 2019 sledila svojemu temeljnemu poslanstvu in si še naprej prizadevala za 
izvajanje kakovostnih, dostopnih in varnih storitev za osebe, ki se soočajo z različnimi oblikami 
težav na področju duševnega zdravja, in potrebujejo strokovno pomoč, rehabilitacijo in oskrbo 
v bolnišnici. V ta namen bomo v bolnišnici razvijali strokovne vsebine, ki bodo temeljile na 
celostni obravnavi pacienta od sprejema na zdravljenje do odpusta. V proces zdravljenja 
duševnih bolezni in psihosocialne rehabilitacije v bolnišnici bodo vključene vse strokovne 
službe zavoda skladno s svojimi strokovnimi kompetencami, ki bodo pacientom zagotavljale 
individualno prilagojene storitve skladno z oceno njihovih potreb. Pacientom in njihovim 
svojcem bodo zagotavljale strokovno vodenje, svetovanje in podporo ter jim v okviru 
pristojnosti zagotavljale ustrezne usmeritve, povezane tudi po zaključku zdravljenja. Plan dela 
v programu akutne bolnišnične obravnave v letu 2019 obsega 1.515 primerov obravnave.  
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2.7. Finančni načrt prihodkov in odhodkov 
 

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
 

 

 

Členitev 

podskupin kontov Naziv podskupine konta 

                 znesek  

FN 2018 

leto 

2018 FN 2019 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 8.628.820 8.530.270 9.198.220 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 8.628.820 8.530.270 9.198.220 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  0  

762 B) FINANČNI PRIHODKI  6  

763 C) DRUGI PRIHODKI 38.300 3.126 3.200 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  73  

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  73  

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  0  

  D) CELOTNI PRIHODKI 8.667.120 8.533.475 9.201.420 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1.965.842 1.972.257 1.962.473 

460 STROŠKI MATERIALA 1.190.150 1.172.092 1.199.300 

461 STROŠKI STORITEV 775.692 800.165 763.173 

  F) STROŠKI DELA 6.340.360 6.422.110 6.875.666 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 5.018.837 5.054.316 5.426.378 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 791.397 816.222 874.936 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 530.126 551.572 574.352 

462 G) AMORTIZACIJA 330.000 321.696 338.781 

465 J) DRUGI STROŠKI 25.918 22.538 20.000 

467 K) FINANČNI ODHODKI  30  

468 L) DRUGI ODHODKI  498  

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 5.000 25.092 4.500 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  0  

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 5.000 25.092 4.500 

  N) CELOTNI ODHODKI 8.667.120 8.764.221 9.201.420 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0  0 

 P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 230.746 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 

0  0 

 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 

0 230.746 0 
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a) Načrtovani prihodki 
 

Finančni načrt prihodkov za leto 2019 je pripravljen na osnovi popolne realizacije delovnega 
programa, predvidenih prihodkov iz naslova specializacij in pripravništev, prihodkov 
zdravstvenih storitev iz naslova konvencij in ostalih plačnikov, prihodkov iz tržne dejavnosti 
ter mednarodnega projekta EZTS »Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev«. 
 
Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019, 
kjer se predvideva: 

• povišanje cen zdravstvenih storitev za 5 %, 

• valorizacija materialnih stroškov v ceni zdravstvenih storitev v višini 2,1 %. 
 
Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 9.201.420 EUR in bodo za 667.945 EUR višji 
od doseženih prihodkov v letu 2018.  
 

Strukturo načrtovanih prihodkov od poslovanja kaže spodnja tabela. 

Prihodki 
realizacija 

2017 
FN 2018 

realizacija 
2018 

FN 2019 
indeksi razlika 

FN 19/ 
real.18 

FN 19/ 
FN 18 

FN 19/ 
real.17 

FN 19 - 
real.18 

Bolnišnična dejavnost, akutna obravnava - obvezno 
zavarovanje 

6.077.442 6.401.692 6.377.440 6.869.035 107,71 107,30 113,03 491.596 

Bolnišnična dejavnost, neakutna obravnava - 
obvezno zavarovanje 

332.758 349.399 337.154 357.585 106,06 102,34 107,46 20.430 

Spec. ambulantna dejavnost – obvezno zavarovanje 413.652 445.132 430.448 471.840 109,62 106,00 114,07 41.392 

Spec. ambulantna dejavnost – obvezno zavarovanje 
LZM 

146.595 161.600 160.482 160.500 100,01 99,32 109,49 18 

Sredstva za specializacijo 159.006 155.609 119.149 94.725 79,50 60,87 59,57 -24.424 

Sredstva za pripravnike in sekundarije 39.815 49.405 41.393 46.265 111,77 93,64 116,20 4.872 

Bolnišnična dejavnost – prostovoljno zavarovanje 620.329 654.149 669.038 722.156 107,94 110,40 116,42 53.118 

Spec. ambulantna dejavnost - prostovoljno 
zavarovanje 

54.286 60.298 60.510 63.916 105,63 106,00 117,74 3.405 

Bolnišnična dejavnost – prih. samoplačnikov 28.118 17.500 9.476 9.173 96,80 52,42 32,62 -303 

Spec. ambulantna dejavnost – prihodki 
samoplačnikov 

609 500 575 550 95,71 110,00 90,31 -25 

Prihodki ostali plačniki  6.044 15.000 10.307 10.500 101,87 70,00 173,73 193 

Bolnišnična dejavnost – prihodki od konvencij 78.149 87.056 62.313 71.372 114,54 81,98 91,33 9.059 

Spec. ambulantna dejavnost – prihodki od konvencij 1.884 1.978 1.842 1.971 107,00 99,64 104,62 129 

Prihodki od donacij za pokritje stroškov 17.355 20.000 12.120 15.000 123,76 75,00 86,43 2.880 

Prihodki od zakupnin za poslovne prostore 5.430 5.500 5.430 5.430 100,00 98,73 100,00 0 

Prihodki od najemnin za stanovanjske prostore 13.896 14.000 14.415 14.415 100,00 102,96 103,73 0 

Prihodki od družbene prehrane 135.427 155.000 137.485 137.500 100,01 88,71 101,53 15 

Prihodki od pregledov voznikov 3.787 5.000 4.598 4.500 97,86 90,00 118,83 -98 

Prihodki od laboratorijskih storitev 7.793 8.000 8.422 80.000 949,86 1.000,00 1.026,56 71.578 

Drugi prihodki od prodaje   17.677 18.000 30.166 23.140 76,71 128,56 130,90 -7.026 

Prihodki od provizij PZZ 3.857 4.000 4.048 4.000 98,81 100,00 103,71 -48 

Prihodki od projektov 0 33.300 33.457 34.647 103,55 104,04 0,00 1.189 

SKUPAJ 
8.163.909 8.662.120 8.530.270 9.198.220 107,83 106,19 112,67 667.951 

 

Načrtovani prihodki iz poslovanja za leto 2019 bodo za 7,83 % višji od doseženih v letu 2018. 
Poleg povišanja cen zdravstvenih storitev so k višjim prihodkom vplivali: 

• upoštevanje 100 % realizacije programa po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih 
storitev, 
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• upoštevanje realizacije konvencij kot v letu 2018 (14 hospitalnih primerov, 1 dnevni 
primer in 2 primera skupnostnega psihiatričnega zdravljenja), 

• nova pogodba z ZD Idrija za opravljanje imunoloških preiskav za obdobje 5-ih let (v 
preteklosti je ZD Idrija za laboratorijske preiskave plačeval samo stroške dela in storitev, 
laboratorijski material je zagotavljal sam). Od januarja 2019 dalje se bo obračunavala 
celotna cena (tržna). 

 
Znižanje planiranih prihodkov se planira pri sredstvih za specializacijo, saj dve specializantki v 
letu 2019 zaključujeta specializacijo. 
 
Planirana so nekoliko višja sredstva za pripravnike, saj se predvidena zaposlitev dveh 
pripravnikov v socialni službi, enega v delovni terapiji in dva v zdravstveni negi. 
 
V načrtovanih drugih prihodkih so zajete odškodnine za zavarovano opremo. 
 
Prihodki od poslovanja predstavljajo kar 99,96 % celotnih prihodkov leta 2019. 
 

Besedilo 
Realizacija 

2017 
FN 2018 

Realizacija 
2018 

FN 2019 

indeksi 

FN 19/ 
real.18 

FN 19/ 
FN 18 

FN 19/ 
real.17 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  8.163.826 8.662.120 8.530.270 9.198.220 107,83 106,19 112,67 

Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 6.810.322 7.196.224 7.145.042 7.698.460 107,75 106,98 113,04 

Prihodki iz naslova LZM (po pogodbi z ZZZS) 146.595 161.600 160.482 160.500 100,01 99,32 109,49 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in 
specializacij 198.821 205.014 160.542 140.990 87,82 68,77 70,91 

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 674.615 714.447 729.549 786.072 107,75 110,03 116,52 

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvih storitev, od 
nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih 

plačnikov in od konvencij 128.333 135.035 84.513 93.566 110,71 69,29 72,91 

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 205.140 249.800 250.142 318.632 127,38 127,55 155,32 

Finančni prihodki 2 0 6 0 0,00 0,00 0,00 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki 
in prevrednotovalni prihodki 13.618 5.000 3.199 3.200 100,04 64,00 23,50 

PRIHODKI 8.177.446 8.667.120 8.533.475 9.201.420 107,83 106,16 112,52 

 

b) Načrtovani odhodki 
 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 9.201.420 EUR in so za 4,99 % višji od 
doseženih v letu 2018 oziroma za 437.199 EUR.  
 
Med načrtovanimi odhodki se bodo najbolj povišali stroški dela (za 7,06 % oziroma 453.556 
EUR), stroški amortizacije (za 5,31 % oziroma 17.085 EUR) ter stroški materiala (za 2,32 % 
oziroma 27.208 EUR), medtem ko bodo ostali načrtovani odhodki ostali na ravni iz leta 2018 
oziroma se bodo nekoliko znižali (stroški storitev za 4,62 % oziroma 36.992 EUR). 
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odhodki 
realizacija 

2017 

delež v 
celotnih 

odhodkih 
FN 2018 

delež v 
celotnih 

odhodkih 

realizacija 
2018 

delež v 
celotnih 

odhodkih 
FN 2019 

delež v 
celotnih 

odhodkih 

stroški materiala  1.185.802 14,18 1.190.150 13,73 1.172.092 13,37 1.199.300 13,03 

stroški storitev 791.701 9,47 775.693 8,95 800.165 9,13 763.173 8,29 

stroški dela  5.996.944 71,70 6.340.360 73,15 6.422.110 73,28 6.875.666 74,72 

amortizacija 328.961 3,93 330.000 3,81 321.696 3,67 338.781 3,68 

drugi stroški 32.094 0,38 25.918 0,30 22.538 0,26 20.000 0,22 

finančni, drugi in prevrednotovalni 
odh. 27.955 0,33 5.000 0,06 25.620 0,29 4.500 0,05 

skupaj odhodki 8.363.457 100 8.667.120 100 8.764.221 100 9.201.420 100 

 

Načrtovani stroški materiala 

Načrtovani stroški materiala za leto 2019 znašajo 1.199.300 EUR in bodo za 2,32 % višji, 
oziroma za 27.208 EUR, od doseženih v letu 2018.  
 
Največje povišanje v stroških materiala je planirano za: 

• stroške laboratorijskega materiala v višini 47 tisoč EUR (glede na novo pogodbo z ZD 
Idrija se bo drugače obračunavalo laboratorijske storitve - sedaj bo v ceni vštet tudi 
laboratorijski material), 

• stroški električne energije v znesku 17,5 tisoč EUR (višji stroški bodo zaradi povišanja 
cen električne energije; cena se je s 1. 1. 2019 povišala za 30%), 

• stroške delovne obleke v višini 3 tisoč EUR (predvideva se malce večja nabava glede na 
preteklo naročanje), 
 

Največje znižanje v stroških materiala je planirano za: 

• stroške ogrevanja v znesku 31,5 tisoč EUR (v letu 2019 se je prešlo na ogrevanje na plin, 
prej je bilo kurilno olje), 

• stroške psihodiagnostičnih materialov (v letu 2018 je bila večja nabava teh materialov, 
ki pa bo pokrila potrebo psihologov tudi v letu 2019), 

• stroške čistil v znesku 2,6 tisoč EUR (v letu 2019 se planira nižja poraba čistil, saj je bila 
v letu 2018 večja poraba čistil zaradi gastrointestinalnih motenj na oddelku L2 od 
marca do sredine julija). 

 
Delež načrtovanih stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 13 
%.  

  

Realizacija 
2017 

FN 2018 
Realizacija 

2018 
FN 2019 

indeksi razlika 

FN 19/ 
Real. 18 

FN 19 / 
FN 18 

FN 19 / 
Real.17 

FN 19- 
real.18 

stroški materiala  1.185.802 1.190.150 1.172.092 1.199.300 102,32 100,77 101,14 27.208 

stroški zdravil in med.pripomočkov, plin 267.845 247.700 255.123 255.800 100,27 103,27 95,50 677 

stroški zdravil (LZM) 146.595 161.600 160.482 160.500 100,01 99,32 109,49 18 

laboratorijski material 48.860 49.000 47.654 95.000 199,36 193,88 194,43 47.346 

stroški živil 305.367 300.000 301.547 302.000 100,15 100,67 98,90 453 

stroški vode 44.900 45.000 41.721 42.000 100,67 93,33 93,54 279 

stroški čistil in materiala za osebno higieno 46.397 44.800 51.669 49.000 94,83 109,38 105,61 -2.669 

stroški drobnega inventarja in delovne obleke 40.521 39.400 29.931 33.000 110,25 83,76 81,44 3.069 

stroški pisarniškega materiala 19.749 19.800 20.164 20.500 101,67 103,54 103,81 336 
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stroški materiala za vzdrževanje  20.548 20.600 27.456 25.800 93,97 125,24 125,56 -1.656 

stroški energije 234.594 250.600 215.439 201.500 93,53 80,41 85,89 -13.939 

stroški materiala za vozila 2.351 2.900 3.538 3.500 98,92 120,69 148,88 -38 

ostali stroški materiala (priročniki, psihodiagnostični 

material, publikacije, material za ustvarjanje s pacienti) 8.076 8.750 17.367 10.700 61,61 122,29 132,50 -6.667 

 

Načrtovani stroški storitev 
 
Načrtovani stroški storitev znašajo 763.173 EUR in bodo za 4,62 % nižji, oziroma za 36.992 
EUR, od doseženih v letu 2018. K načrtovanemu znižanju stroškov storitev, glede na leto 2018, 
bodo najbolj pripomogli: 

• stroški svetovalnih storitev v višini 20 tisoč (v letu 2019 bo re-akreditacijska presoja, v 
letu 2018 je bila prva faza re-akreditacije), 

• stroški študentskega dela v višini 25 tisoč EUR (odsotnosti se bo samo delno reševalo s 
študentskim delom), 

• stroški zdravstvenih/laboratorijskih storitev v višini 8,9 tisoč EUR (v letu 2018 je bilo 
veliko laboratorijskih testov na okužbe na oddelku L2, letos se pričakuje manj), 

• stroški podjemnih in avtorskih pogodb (v letu 2018 je bil projekt »Pristop-dem«, kjer so 
bili vključeni v projekt plačani preko avtorskih oziroma podjemnih pogodb). 

 
Glede na leto 2018 pa se bodo povečali stroški storitev za: 

• stroški čiščenja v višini 8,5 tisoč EUR (dvig cen s prvim marcem, zaradi dviga minimalne 
plače), 

• stroški vzdrževanja v višini 5 tisoč EUR (višji stroški vzdrževanja programov, zaradi novih 
modulov), 

• stroški varstva in požarne varnosti v višini 3,6 tisoč EUR (pregled požarne zaščite na 5 
let). 

 
Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 8,3 %. 
 

  

Realizacija 
2017 

FN 2018 
Realizacija 

2018 
FN 

2019 

indeksi razlika 

FN 19/ 
Real. 18 

FN 19 / 
FN 18 

FN 19 / 
Real.17 

FN 19- 
real.18 

stroški storitev 791.701 775.692 800.165 763.173 95,38 98,39 96,40 -36.992 

poštne, telefonske in internetne storitve 29.251 29.950 30.456 30.700 100,80 102,50 104,95 244 

stroški vzdrževanja 132.085 129.393 116.494 121.800 104,55 94,13 92,21 5.306 

stroški zavarovanja 16.424 15.150 14.562 15.000 103,01 99,01 91,33 438 

najemnine 14.886 15.300 15.680 15.800 100,77 103,27 106,14 120 

stroški izobraževanj - kotizacije 42.101 36.500 31.923 32.000 100,24 87,67 76,01 77 

stroški izobraževanja in službenih poti (PN, 
prevozi, ostali stroški) 34.467 34.600 33.430 35.100 104,99 101,45 101,84 1.670 

stroški zdravstvenih/laboratorijskih storitev drugih 
izvajalcev 33.183 33.200 43.868 35.000 79,79 105,42 105,47 -8.868 

stroški deratizacije 2.599 2.600 2.904 3.000 103,29 115,38 115,41 96 

stroški pranja 74.591 75.000 73.313 75.000 102,30 100,00 100,55 1.687 

stroški čiščenja 221.111 226.000 225.641 234.100 103,75 103,58 105,87 8.459 

stroški študentskega servisa 44.802 28.000 58.358 33.000 56,55 117,86 73,66 -25.358 

stroški komunalnih storitev 35.440 35.000 35.823 39.000 108,87 111,43 110,04 3.177 

revizorske, svetovalne storitve, odvetniške storitve 21.181 10.500 39.728 19.776 49,78 188,34 93,37 -19.952 

stroški zdravstvenih pregledov za zaposlene  4.659 6.000 3.012 6.000 199,23 100,00 128,79 2.988 

storitve varstva pri delu  6.293 2.760 2.618 6.260 239,15 226,81 99,48 3.642 
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stroški pluženja in posipanja 2.272 4.000 4.709 5.000 106,17 125,00 220,04 291 

stroški drugih storitev 13.795 12.540 13.369 12.573 94,05 100,26 91,14 -796 

stroški avtorskih pogodb 2.583 4.375 7.716 3.173 41,12 72,52 122,84 -4.543 

stroški podjemnih pogodb 56.138 70.954 44.360 37.021 83,46 52,18 65,95 -7.339 

stroški sejnin in prispevki za volonterje in dijake 
(praksa) 3.841 3.870 2.201 3.870 175,81 100,00 100,75 1.669 

 

V stroških drugih storitev so zajeti stroški elektronskih gradiv (2 tisoč EUR), reprezentance (1 
tisoč EUR), bančne storitve (500 EUR), RTV naročnina (1 tisoč EUR), stroški sterilizacije (1 tisoč 
EUR), zunanje laboratorijske raziskave za bolnišnični laboratorij (1 tisoč EUR) ter druge manjše 
oz. enkratne storitve. 
 
Stroški za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb za leto 2019 prikazuje 

spodnja tabela. 

Izvajalci zdravstvenih 
storitev 

Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2019 
Število 

izvajalcev 

zunanji izvajalec ambulanta psihiatrična storitev 9.022 1 

zunanji izvajalec internistična storitev 19.003 1 

 

Načrtovani stroški dela 

Načrtovani stroški dela za leto 2019 znašajo 6.875.666 EUR in bodo za 7,06 % višji oziroma 
453.556 EUR od doseženih stroškov dela v letu 2018. 

  

Realizacija 
2017 

FN 2018 
Realizacija 

2018 
FN 2019 

indeksi razlika 

FN 19/ 
Real. 18 

FN 19 / 
FN 18 

FN 19 / 
Real.17 

FN 19- 
real.18 

stroški dela 5.996.944 6.340.360 6.422.110 6.875.666 107,06 108,44 114,65 453.556 

bruto plače in nadomestila bruto plač 4.033.478 4.270.911 4.269.601 4.608.556 107,94 107,91 114,26 338.954 

bruto plače - položajni dodatek, delovna doba, 
posebni pogoji, drugi dodatki 

520.767 536.175 539.391 569.807 105,64 106,27 109,42 30.416 

bruto plače - povečan obseg dela 14.723 18.176 12.806 10.178 79,48 56,00 69,13 -2.627 

bruto plače - nadurno delo in dežurstvo 192.129 193.574 232.518 237.837 102,29 122,87 123,79 5.319 

prispevki na plače 769.496 791.397 816.222 874.935 107,19 110,56 113,70 58.713 

jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostna 
pomoč 

28.317 19.442 32.270 43.811 135,76 225,34 154,71 11.541 

stroški prevoza 90.273 90.543 96.574 96.975 100,42 107,10 107,42 401 

stroški prehrane delavcev 147.380 147.424 151.285 151.991 100,47 103,10 103,13 706 

stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 
KAD 

34.339 88.989 87.872 89.235 101,55 100,28 259,86 1.363 

regres za letni dopust 166.040 183.728 183.570 192.340 104,78 104,69 115,84 8.770 

 

Razlogi za višje stroške dela v letu 2019 glede na leto 2018 so predvsem: 

• povišanja za prvi plačni razred s 1. 1. 2019: povišanje znaša 120 tisoč EUR, 

• sprememba višine dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na praznik v znesku 30 tisoč EUR 
(iz naslova povečanja odstotkov in iz naslova povišanj plačnih razredov), 

• povišanja za drugi plačni razred s 1. 11. 2019: povišanje znaša 14 tisoč EUR, 

• napredovanja v letu 2018 -  plača za mesec december 2018: stroški dela se bodo v letu 
2019 iz tega naslova povečali za 75 tisoč EUR, 

• vrnitev zaposlenih iz porodniške: povečanje stroškov dela za 80 tisoč EUR, 

• povišanje stroškov odpravnin in jubilejnih nagrad v višini 11 tisoč EUR (odhod 7 delavcev 
v pokoj), 

• višji stroški regresa za letni dopust za 9 tisoč EUR (višji znesek regresa, zaradi višje 
minimalne plače), 
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• napredovanja v letu 2019 (april 2019, izplačilo pri plači za mesec december 2019) povečajo 
stroške dela za 6 tisoč EUR, 

• nove zaposlitve in prezaposlitve zaposlenih (upoštevani so tudi odhodi zaposlenih)  višajo 
stroške dela v letu 2019 za 105 tisoč EUR (zaposlilo se bo dve specialistki, sedaj 
specializantki; pripravnike v delovni terapiji, socialni službi (dva) ter v službi zdravstvene 
nege (dva); zaposlitev šestih novih medicinskih sester zaradi prekinitev dela, zaposlitev 
finančnika in oskrbovalca zaradi upokojitve). 

 
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 74,7 %.  

Načrtovani stroški amortizacije 
 

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 385.550 EUR. Glede na 
predvideno vrednost v ceni priznane amortizacije se bo del, v višini 46.769 EUR, knjižil v breme 
sredstev v upravljanju. Načrtovani stroški amortizacije, ki vplivajo na izkaz prihodkov in 
odhodkov znašajo 338.781 EUR. Delež stroškov amortizacije glede na celotne načrtovane 
odhodke zavoda znaša 3,68 %. 
 
Načrtovani drugi stroški in prevrednotovalni odhodki 
 

Načrtovani drugi stroški bodo v letu 2019 znašali 20.000 EUR in bodo za 11,26 % nižji od 
doseženih v letu 2018.  
 

  

Realizacija 
2017 

FN 2018 
Realizacija 

2018 
FN 2019 

indeksi razlika 

FN 19/ 
Real. 18 

FN 19 / 
FN 18 

FN 19 / 
Real.17 

FN 19- 
real.18 

drugi stroški 32.094 25.918 22.538 20.000 88,74 77,17 62,32 -2.538 

prispevek za mestno  zemljišče 18.585 18.585 13.698 13.700 100,01 73,72 73,71 2 

štipendije in nagrade dijakom na praksi 3.431 0 219 0 0,00 0,00 0,00 -219 

prispevek za vzp.zap.invalidov 3.944 1.198 2.360 0 0,00 0,00 0,00 -2.360 

članstvo zbornic 6.134 6.135 6.261 6.300 100,62 102,69 102,70 39 

 

Planiramo prevrednotovalne odhodke (oslabitev terjatev) v višini 5 tisoč EUR. 
 
 

c) Načrtovan poslovni izid 
 

Načrtovani prihodki in načrtovani odhodki bolnišnice za leto 2019 izkazujejo uravnotežen 
poslovni izid, saj so prihodki enaki odhodkom. 
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d) Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
 

Za razmejitev prihodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost smo upoštevali 
navodila Ministrstva za zdravje (številka dokumenta 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018). 
 
Prihodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih dejavnosti: 

• najemnina stanovanjskih prostorov, 

• uporabnina poslovnih prostorov, 

• prodaja malic, 

• prodaja izdelkov aktivacijske terapije, 

• prihodki od provizij PZZ, 

• prihodki od kotizacij, 

• prihodki od mentorstev, 

• prihodki od sponzorstev, 

• zdravstvene storitve za voznike, 

• laboratorijske storitve, 

• zdravstvene storitve za nezavarovane osebe (PZZ), 

• prejete odškodnine. 
 

storitev 

                 znesek   indeksi razlika 

FN 
2018 

leto 
2018 

FN 
2019 

FN 19/ 
real.18 

FN 19/ 
FN 18 

FN 19 - 
real.18 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 227.500 209.928 278.708 132,76 122,51 68.780 

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev 30.500 18.383 94.223 512,56 308,93 75.840 

prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in 
zdravstvenih storitev, ki niso pravica iz OZZ (tudi za tujce) 

17.500 5.363 9.723 181,30 55,56 4.360 

storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti 8.000 8.422 80.000 949,89 1.000,00 71.578 

drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev 5.000 4.598 4.500 97,87 90,00 -98 

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev 197.000 191.545 184.485 96,31 93,65 -7.060 

povračila za obratovalne stroške in druge stroške od oddaje nepremičnin in 
opreme 

19.500 19.845 19.845 100,00 101,77 0 

storitve kuhinje 155.000 137.485 137.500 100,01 88,71 15 

storitve izobraževalne dejavnosti 15.000 17.814 15.500 87,01 103,33 -2.314 

drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev 7.500 16.401 11.640 70,97 155,20 -4.761 

Finančni, prevrednotovalni in drugi prihodki 0 3.205 3.200 99,84 0,00 -5 

Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 227.500 213.133 281.908 132,27 123,92 68.775 

 

Planirani prihodki iz tržne dejavnosti znašajo 281.908 EUR, iz javne službe pa 8.919.512 EUR.  
 
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu 
z naslednjimi sodili: 

• neposredno na osnovi dejanskih podatkov,  

• posredno preko sodil (struktura stroškov stroškovnega mesta, delež neposrednih stroškov, 
kalkulacija cene storitve). 

 
Planirani odhodki javne službe znašajo 8.965.012 EUR, tržne dejavnosti pa 236.408 EUR. 
Planiran je presežek prihodkov nad odhodki pri izvajanju tržne dejavnosti v višini 45.500 EUR. 
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e) Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
 

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka znaša 6.466 EUR. Od 
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki po se razlikuje za 6.466 EUR. Razlika 
predstavlja predvsem stroške amortizacije in investicijske odhodke.  
 

  
realizacija 

2017 
FN 2018 

realizacija 
2018 

FN 2019 

indeksi 

FN 19 / 
real.18 

FN 19/ 
FN 18 

FN 19/ 
real.17 

SKUPAJ PRIHODKI 8.229.534 8.619.715 8.303.139 9.107.066 109,68 105,65 110,66 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 8.032.731 8.363.915 8.091.886 8.844.266 109,30 105,74 110,10 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 7.433.282 7.755.720 7.565.254 8.005.000 105,81 103,21 107,69 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 11.156 15.000 8.369 10.000 119,49 66,67 89,64 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 7.422.126 7.740.720 7.556.885 7.995.000 105,80 103,28 107,72 

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 599.449 608.195 526.632 839.266 159,36 137,99 140,01 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 

196.803 255.800 211.253 262.800 124,40 102,74 133,53 

SKUPAJ ODHODKI  8.184.624 8.669.644 8.443.922 9.100.600 107,78 104,97 111,19 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 7.994.773 8.413.844 8.234.522 8.884.150 107,89 105,59 111,12 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 5.030.533 5.282.060 5.364.692 5.859.851 109,23 110,94 116,49 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 777.864 855.938 874.988 950.699 108,65 111,07 122,22 

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 1.940.556 1.928.913 1.834.660 1.821.000 99,26 94,41 93,84 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.812 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Investicijski odhodki 242.008 346.933 160.182 252.600 157,70 72,81 104,38 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

189.851 255.800 209.400 216.450 103,37 84,62 114,01 

PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

44.910 -49.929 -140.783 6.466       

 

Bolnišnica nima likvidnostnih težav oziroma nima nezapadlih obveznosti, svoje obveznosti 
poravnava  v dogovorjenih oziroma v predpisanih rokih.  
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2.8. Plan kadrov za leto 2019 
 

a) Zaposlenost 
 

Zaradi spremenjenih družbenih razmer, ki se odražajo v večanju intenzivnosti dela in delovnih 
večjih obremenitvah zlasti na intenzivnih oddelkih in gerontopsihiatričnem oddelku 
bolnišnice, bo morala bolnišnica ob dejstvu, da narašča število zaposlenih uslužbencev z 
zdravstvenimi omejitvami, delnih invalidskih upokojitev ter število delavcev, ki delajo krajši 
delovni čas po predpisih o starševskem varstvu oz. ne smejo opravljati nočnega dela, v 
prihodnje izpade kadra ustrezno, a kljub temu smotrno nadomeščati z novimi zaposlitvami, če 
želimo dolgoročno ohraniti zdravo zaposlitveno strukturo in ustrezno ravnovesje med delom 
in obremenjenostjo kadra ter posledično pacientom omogočiti varno in kakovostno oskrbo, 
zaposlenim pa prijazno, ustvarjalno in varno delovno okolje.  
 
Kljub temu, da omejitev glede zaposlovanja ni več, dodatna finančna sredstva za kritje stroškov 
na področju napredovanj oziroma dviga izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest, niso 
predvidena in jih bo morala bolnišnica zagotoviti iz virov opravljanja redne dejavnosti.  
 
V letu 2019 načrtujemo zaposlitve 18 uslužbencev, in sicer: 

• 2 zdravnika specialista psihiatrije po zaključku specializacije (od 1. 5. oziroma od 1. 9. 2019 
dalje), 

• 6 srednjih medicinskih sester oziroma zdravstvenikov zaradi odhodov oziroma upokojitev  
(trije od 1. 3. oziroma od 1. 4. dalje, ostali od 1. 10. 2019 dalje), 

• 2 oskrbovalca – nadomestna zaposlitev zaradi upokojitev (od 1. 1. oziroma 1. 5. 2019 
dalje), 

• 1 pomočnik dietnega kuharja zaradi nadomeščanja bolniške in porodniške odsotnosti (od 
1. 3. 2019 dalje), 

• 1 socialnega delavca zaradi nadomeščanja dveh socialnih delavk, ki sta odsotni zaradi 
daljše bolezni (od 1. 3. 2019 dalje, predvidoma  za določen čas enega meseca), 

• 1 finančnik VII/1 zaradi upokojitve (od 1. 6. dalje),  

• 1 pripravnika v aktivacijski terapiji, 2 pripravnika v socialni službi  in 2 pripravnika v 
zdravstveni negi (srednja medicinska sestra oziroma zdravstvenik). 

 
V letu 2019 načrtujemo prenehanja delovnih razmerij 11 uslužbencem, in sicer:  

• 1 zdravniku specialistu psihiatrije zaradi sporazumne prekinitve del. razmerja, 

• 3 srednjim medicinskim sestram oziroma zdravstvenikom zaradi upokojitve, 

• 3 srednjim medicinskim sestram oziroma zdravstvenikom zaradi sporazumne prekinitve 
del. razmerja, 

• 2 bolniškima oskrbovalcema zaradi upokojitve,  

• 1 uslužbenki v finančnem sektorju zaradi upokojitve, 

• 1 delovnemu terapevtu zaradi upokojitve. 
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Seznam delovnih omejitev v PB Idrija po posameznih poklicnih skupinah načrtovanih v letu 2019 
  

Poklicna skupina 
časovne 

omejitve (6 ur) 

časovne 
omejitve (4 

ure) 

Zdravstvene 
omejitve 

V postopku pri 
IK 

Odločbe IK 
Zakonske in 

druge omejitve 

ZDR. SPEC.           7 

DMS/DZ     2   2 1 

SMS/ZT   1 10   3 7 

OSKRBOVALCI   1 4   5   

SOC. DEL. 1           

DEL. TER. 2         2 

PSIHOLOGI   1       1 

SL. ZA OSKRBNO S PREHRANO 2   2   2 2 

RECEPTOR     1 1     

SPI-delavec     1   1   

UPRAVA       1     

SKUPAJ 5 3 20 2 13 20 
                                                                                                                                                               Vir: Služba za kadre in organizacijo 

 
V letu 2019 bo v bolnišnici zaposlenih, ki bodo starejši od 50 let kar 76, od tega v starostni 
skupini od 50 do 55 let 23 javnih uslužbencev, v skupini od 55 do 60 let je takšnih 42 
uslužbencev in 11 jih spada v skupino starejših od 60 let.  
 
Med srednjimi medicinskimi sestrami oziroma zdravstveniki je starejših od 50 let 30 
uslužbencev, starejših od 55 let pa 20 uslužbencev. Starejši delavci (starost nad 55 let) 
pridobijo pravico do ne-opravljanja nočnega in nadurnega dela. V letu 2019 je takšnih 
uslužbencev pet, trije zaposleni so razporejeni v III. kategorijo invalidnosti (nočnega dela niso 
opravljali že pred doseganjem statusa starejšega zaposlenega). Trinajst SMS/ZT se je 
prostovoljno, na podlagi pisne izjave, odločilo, da pripadajočih pravic še ne koristijo. Dve SMS 
ne opravljata nočnega dela zaradi starševstva, deset SMS/ZT pa ima različne omejitve 
zdravnika medicine dela, med drugim tudi ne-opravljanje nočnega in nadurnega dela. Enajst 
zdravnikov specialistov bo v letu 2019 starejših od 50 let, od tega jih bo 8 starejših od 55 let.  
 
Odsotnosti zaposlenih bomo tudi v letu 2019 poskušali reševali s fleksibilnim notranjim 
prerazporejanjem kadra znotraj in med oddelki, ustrezno organizacijo dela na oddelkih oz. po 
potrebi izjemoma tudi z vključevanjem štipendistov in študentov zdravstvenih šol v 
posamezne procese dela, kjer bo to mogoče. Nadomeščanje posameznih profilov bo izjemoma 
dopustno samo v izjemnih primerih večjega števila daljših odsotnosti kadra, če bi odsotnost 
lahko močno in dolgotrajno ogrozila nemoteno izvajanje dejavnosti, ali bi lahko kakorkoli 
vplivala na kakovost opravljenih storitev. 
 
Bolnišnica je na Zdravniško zbornico Slovenije v letih 2016, 2017 in 2018 naslovila pobudo za 
dodelitev 3 novih specializantov, ki bodo nadomestili zdravnike specialiste, ki se bodo 
upokojevali po letu 2023. Do sprejema tega finančnega načrta bolnišnica odobritve dodatnih 
specializantskih mest s strani ministrstva ni prejela. 
 
Na dan 31. 12. 2019 naj bi po predvidevanjih imela bolnišnica zaposlenih skupaj 218 javnih 
uslužbencev, kar narekuje potreba po zagotovitvi nadomestnih zaposlitev uslužbencev, ki se 
upokojijo na zadnji dan v letu, vendar zaradi koriščenja letnega dopusta dejansko zapustijo 
delovno mesto že pred formalnim prenehanjem delovnega razmerja.    
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b) Ostale oblike dela 
 

Bolnišnica je doslej avtorske pogodbe sklepala v glavnem z zunanjimi izvajalci za izvedbo 
kulturnih programov, za predavanja na seminarjih, ki jih organizira bolnišnica, z zaposlenimi 
pa za izvedbo raziskav in projektov.  
 
V letu 2019 načrtuje bolnišnica skleniti 5 podjemnih pogodb  (leta 2018  je imela sklenjenih 6 
pogodb), in sicer: 1 za izvajanje dodatnih storitev psihiatrične ambulante v izvenhospitalni 
dejavnosti, 2 za opravljanje dodatnih administrativnih del v izvenhospitalni dejavnosti, 1 za 
opravljanje internističnih pregledov in 1 za interno raznašanje pošte. 
 
Z delom študentov preko študentskega servisa bomo kot običajno zagotavljali nadomeščanje 
v času poletnih dopustov in drugih daljših odsotnosti redno zaposlenih delavcev. Plan dela je 
naslednji: 2 študenta v službi zdravstvene nege, 2 v službi zdravstvene oskrbe, 2 v službi za 
oskrbo za prehrano in 1 v službi zdravstvene administracije. Bolnišnica bo delo preko 
študentskega servisa izvajala v skladu z internim pravilnikom, ki podrobneje določa pogoje za 
opravljanje študentskega dela v bolnišnici. 
 

c) Izobraževanje, specializacije in pripravništva 
 

Glede na to, da smo v večini zaposlitvenih skupin v bolnišnici dosegli nadpovprečno visok nivo 
formalne izobrazbe oz. usposobljenosti, naša strategija izobraževanja v letu 2019 vsebuje 
naslednje prioritete: 

• izobraževanja zaposlenih delavcev v bolnišnici ostajajo omejena s kvotami, ki jih s sklepom 
določi direktor,  

• bolnišnica v ospredje postavlja funkcionalna in druga praktična usposabljanja oz. 
izpopolnjevanja zaposlenih, ki bodo namenjena hkratnemu usposabljanju večjega števila 
zaposlenih v bolnišnici (interna izobraževanja z lastnimi predavatelji, interna 
izobraževanja z zunanjimi predavatelji, strokovne delavnice za zaposlene v bolnišnici ipd.), 

• druga funkcionalna izobraževanja in praktična usposablja zunaj bolnišnice bo bolnišnica 
zagotavljala skladno s finančnimi zmožnostmi, potrebami posamezne službe in v obsegu, 
ki izhaja iz predmetne kolektivne pogodbe,  

• v letu 2019 bodo v bolnišnici zaposleni 3 specializanti oz. specializantke psihiatrije  (dve 
specializantki le del leta). Specializanti so financirani iz ZZZS, bolnišnica pa jim v času 
specializacije financira podiplomske tečaje in 2 specializanta klinične psihologije, ki ju v 
celoti financira bolnišnica, 

• kot učna baza bomo v programe kliničnega usposabljanja, praktikuma, kroženja znotraj 
pripravništva in specializacij ter obvezne prakse v letu 2019 vključili od 100 do 120 
študentov in dijakov, 

• v letu 2019 bolnišnica načrtuje zaposlitev 5 pripravnikov (dva v socialni službi, eden v 
aktivacijski terapiji ter dva v zdravstveni negi). 

 

d) Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 
 

V bolnišnici so poleg zdravstvene organizirane tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki so nujna 
podpora izvajanju programov zdravstvenega varstva. Glede na obstoječe tržne možnosti in 
cenovno konkurenčnost opravljanja določenih specifičnih storitev, je bolnišnica izvajanje teh 
storitev oddala zunanjim pogodbenim izvajalcem. Te storitve so naslednje: 
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• pranje bolnišničnega perila (storitve bo v letu 2019  izvajalo podjetje Salesianer 
Miettex Periteks d.o.o. preko javnega naročila), 

• čiščenje bolnišničnih prostorov (storitve bo v letu 2019 izvajalo podjetje MIV SERVIS 
d.o.o. preko javnega naročila). 

 
 

2.9. Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2019 
 

a) Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2019 
 
(Opisali smo ga v cilju 6. pod ukrepom št. 2). 
 

b) Plan investicij in vzdrževalnih del v obdobju 2016 - 2025 
 
Bolnišnica bo skladno s sprejeto Politiko upravljanja s fizičnim okoljem (DSP QS 6/2013) zaradi 
zagotavljanja trajnostne kakovosti bivanja in ohranjanja primernih pogojev zdravljenja 
duševnih bolezni v obdobju 2016 - 2020: 

• nadaljevala z začrtanimi aktivnostmi za izdelavo načrtov postopnega celovitega 
obnavljanja notranjosti hospitalnih objektov, s ciljem, da se pacientom zagotovi primerna 
kakovost bivanja, ki podpira sodobne terapevtske pristope k procesom zdravljenja 
duševnih bolezni,  

• še naprej bomo skrbeli za celovito ureditev okolice bolnišnice (ureditev parkirišč za 
zaposlene in obiskovalce ter dovoznih poti, vzdrževanje zelenih površin, izgradnja novih 
površin za aktivnosti in rekreacijo pacientov, postavitev informacijskih tabel itd.), 

• posebno pozornost bomo usmerili k prepoznavi in odpravljanju arhitektonskih in drugih 
ovir za invalide, 

• posebno pozornost bomo usmerili k prepoznavi in odpravi fizičnih tveganj povezanih z 
varnostjo pacientov, 

• izvajali ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti na območju bolnišnice, 

• zagotavljali redna vzdrževalna dela na vseh objektih bolnišnice, 

• zagotavljali potrebna sredstva za izboljšanje dobrega počutja in varnosti pacientov ter 
zaposlenih. 
 

Srednjeročni načrt večjih investicijskih vlaganj v objekte in infrastrukturo: 

Predviden 
začetek del 

Stavba oziroma del stavbe Planirana 
vrednost 
investicije 

2015/16 
IZVEDENO! 

Sanacija prostorov lekarne zaradi vpliva radona (zadnji 
inšpekcijski pregled Uprave za varstvo pred sevanji  je potrdil, da 
sanacija iz leta 2010 ni bila zadostna in da je koncentracija radona 
v nekaterih prostorih še vedno previsoka - nad dovoljenimi 
mejnimi vrednostmi), zato je inšpektor bolnišnici z Odločbo št.: 
0611-5/2014-2-B02 naložil, da se prostori lekarne čimprej 
sanirajo. 

15.000 

2016 
IZVEDENO! 

Obnova kanalizacije s priključkom na javno kanalizacijo 
ločenega sistema (obnova kanalizacije je zaradi dotrajanosti 
kanalizacijskega sistema zgrajenega leta 1927 oz. 1954 ter 

500.000 
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sodobnih okoljskih zahtev po obvezni ločitvi sistema komunalne 
odpadne in padavinske vode nujno potrebna) 

2016 
IZVEDENO! 

Obnova zunanjega internega vodovodnega omrežja (sanacija 
vodovodnega sistema je nujna, saj mora sistem ustrezati 
sodobnim standardom gradnje vodovodne infrastrukture, 
zagotavljati kakovostno pitno vodo in  ustrezno količino požarne 
vode) 

80.000 

2016 
IZVEDENO! 

Sanacija sanitarnih prostorov bolnišničnega oddelka L3 (sanacija 
sanitarnih prostorov je potrebna zaradi dotrajanosti prostorov in 
opreme ter zagotavljanja kakovostnih pogojev bivanja za 
paciente) 

38.000 

2017 
IZVEDENO! 

Ureditev klimatizacije skupnih prostorov za paciente (izboljšanje 
klimatskih pogojev bivanja za starostnike na 
gerontopsihiatričnem oddelku bolnišnice) 

20.000 

2018 
IZVEDENO! 

Sanacija stopnic za dostop do terase delovne terapije (stopnice 
iz leta 1927 so v izredno slabem stanju, zato je nujno pristopiti k 
njihovi sanaciji zaradi izboljšanja varnosti za paciente in lažjega 
dostopa težje pokretnim osebam) 

15.000 

2018 
INVESTIICIJA 
PRENESENA 
V LETO 2019 

Sanacija sanitarnih prostorov bolnišničnega oddelka L2 in L1 
(sanacija sanitarnih prostorov je potrebna zaradi dotrajanosti 
prostorov in opreme ter zagotavljanja kakovostnih pogojev 
bivanja za paciente) 

38.000 

2018 
IZVEDENO! 

Zunanja ureditev kompleksa bolnišnice (izboljšanje prometne 
varnosti za paciente, za dostop intervencijskih vozil, ureditev 
dodatnih parkirišč, odprava arhitektonskih in drugih ovir za 
invalide, ureditev razsvetljave za izboljšanje varnosti,  ipd.) 

70.000 

2020 Postavitev zunanjega paviljona (zunanji paviljon bo namenjen 
druženju pacientov v prostem času in družabnim aktivnostim, 
načrt izvedbe za postavitev je pripravil arhitekt že leta 2010) 

20.000 

2021 Rekonstrukcija hospitalnega objekta S (izboljšanje bivalnih 
pogojev za paciente, izboljšanje pogojev za izvajanje zdravstvene 
oskrbe in drugih terapevtskih aktivnosti skladno s sodobnimi 
smernicami psihiatričnega zdravljenja, zagotavljanje ustreznih 
prostorov za varno in humano obravnavo oseb, zoper katere je 
potrebno uvesti PVU, izboljšanje požarne varnosti ipd.),  

1.400.000 

2022 Zamenjava salonitne strešne kritine na objektu L (odstranitev in 
zamenjava okoljsko škodljive kritine z okolju ustreznejšo) 

300.000 

2025 Celoviti obnovi in posodobitvi bolniških oddelkov stavbe L 
(izboljšanje bivalnih pogojev za paciente, izboljšanje pogojev za 
izvajanje zdravstvene oskrbe in drugih terapevtskih aktivnosti 
skladno s sodobnimi smernicami psihiatričnega zdravljenja, 
zagotavljanje ustreznih prostorov za varno in humano obravnavo 
oseb, zoper katere je potrebno uvesti PVU, izboljšanje požarne 
varnosti ipd.), 

 
1.600.000 

 

Srednjeročni načrt večjih investicijskih vlaganj v nemedicinsko in medicinsko opremo: 
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Predviden 
začetek del 

Oprema Ocena 
vrednosti 
investicije 

2016 
IZVEDENO! 

Nova hladilnica v prostorih kuhinje 9.000 

2016 
IZVEDENO! 

Jogiji iz spominske pene za preprečevanje nastanka razjed pri 
pacientih 

5.000 

2016 
IZVEDENO! 

Nakup ustreznih foteljev za paciente v skupnih prostorih  30.000 

2016 
IZVEDENO! 

Nakup novih službenih osebnih vozil za potrebe tima 
skupnostnega psihiatričnega zdravljenja in obiskov zdravnika na 
domu 

40.000 

2017NI 
IZVEDENO! 

Nakup novega službenega osebnega vozila za potrebe dejavnosti 
bolnišnice 

20.000 

2017 
IZVEDENO! 

EKG aparat 3.000 

2017 Negovalne bolniške postelje za slabo pokretne paciente 12.000 

2018 
IZVEDENO! 

Zamenjava gorilnikov v kotlovnici bolnišnice zaradi prehoda na 
nov okolju prijaznejši energent (zemeljski plin) 

15.000 

2018 
IZVEDENO! 

Zamenjava kotla za hrambo sanitarne vode 45.000 

2018 Hladilniki za hrambo zdravil na bolniških oddelkih 7.000 

2018 
IZVEDENO! 

Hematološki analizator za potrebe medicinsko-kemičnega labor. 40.000 

2019 Stroj za pomivanje posode v centralni kuhinji 16.000 

2020/21 Nakup dveh novih sanitetnih vozil za prevoz pacientov 85.000 

2021 Biokemični analizator za potrebe medicinsko-kemičnega labor. 20.000 

2021 Zamenjava konvekcijske peči I. 19.000 

2022 Stroj za mletje in dehidriranje organskih odpadkov 16.000 

2023 Zamenjava konvekcijske peči II. 19.000 

 
Srednjeročni načrt investicijskih vlaganj v strojno in programsko opremo: 

Predviden 
začetek del 

Stavba oziroma del stavbe Ocena 
vrednosti 
investicije 

2016 
IZVEDENO! 

Različna programska oprema (redno posodabljanje 
informacijskega okolja, program evidentiranja storitev v PZS, 
nadgradnja BIRPIS za elektronsko vodenje sprejemnih zapisnikov, 
uvedba e-naročanja)  

7.000 

2016 
IZVEDENO! 

Različna strojna oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki in druga 
strojna oprema) 

15.000 

2017 
DELNO 
IZVEDENO! 

Različna programska oprema (program PZS - analitika, 
posodobitev sistema za spremljanje in evidentiranje delovnega 
časa, vzpostavitev centralnega sistema za monitoring hladilnih in 
zamrzovalnih naprav)  

10.000 

2017 
IZVEDENO! 

Različna strojna oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki in druga 
strojna oprema) 

15.000 

2017 Nadgradnja strežnikov in virtulizacija informacijskega okolja 45.000 
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IZVEDENO! 

2017/18 
IZVEDENO! 

Izgradnja brezžičnega internetnega omrežja ločeno za paciente in 
zaposlene 

10.000 

2018 
IZVEDENO! 

Različna programska oprema (nadgradnja sistema BIRPIS, 
elektronsko vodenje negovalne dokumentacije)  

15.000 

2018 
IZVEDENO! 

Različna strojna oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki in druga 
strojna oprema) 

10.000 

2018 
IZVEDENO! 

Nakup protivirusnih licenc  3.000 

2019 Različna strojna oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki in druga 
strojna oprema) 

9.000 

2019/2020 Avtomatizacija kotlovnice s centralnim nadzornim sistemom (sredstva 
za investicijo bo bolnišnica poskušala pridobiti s pomočjo EKOSKLADA) 

25.000 

2020 Različna strojna oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki in druga 
strojna oprema) 

10.000 

 
Sredstva za izvedbo zgoraj navedenih investicijskih vlaganj bo bolnišnica zagotovila iz 
presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 
 

2.10. Plan zadolževanja v letu 2019 
 

Psihiatrična bolnišnica Idrija v letu 2019 ne načrtuje zadolževanja. 

 
3. SANACIJSKI PROGRAM 
 

Javni zdravstveni zavodi, v katerih ni uvedena sanacija po Zakonu o interventnih ukrepih za 
zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS (Uradni 
list RS, št. 54/17) in so leto 2018 zaključili z negativnim poslovnim izidom (po obračunskem 
načelu), morajo pripraviti sanacijski program (bodisi v okviru dokumenta finančni načrt za leto 
2018 bodisi v ločenem dokumentu), v katerega vključijo ukrepe, ki bodo zagotovili izravnano 
poslovanje, pri čemer posebej opredelijo aktivnosti, finančne učinke, roke in odgovorne osebe 
za implementacijo sanacijskih ukrepov. Določi se tudi dinamiko spremljanja izvajanja 
sanacijskega programa na svetu zavoda. 
 

3.1. Analiza stanja  
 

3.1.1. Gibanje cen zdravstvenih storitev 
 

Za razumevanje trenutnega finančnega položaja bolnišnice se moramo vrniti najprej v leto 
2012, ko so se zaradi posledic gospodarske krize začele nižati cene zdravstvenih storitev, 
kasneje v letu 2013 pa je Vlada RS v okviru varčevalnih ukrepov sprejela ukrep poenotenja in 
znižanja cen ABO v psihiatriji za najprej 3% nato pa še za dodatnih 7,5%, kar se je odrazilo v 
izrazitem zmanjšanju prihodkov PB Idrija iz naslova opravljanja zdravstvene dejavnosti. 
 
Tabela št. 3: Gibanje cen zdravstvenih storitev v PB Idrija od 1. 7. 2010 do 1. 1. 2019 

                 DATUM 
STORITEV 

01.07. 
2010 

(v EUR) 

01.01. 
2012  

(v EUR) 

01.01. 
2014  

(v EUR) 

01.01. 
2015  
v EUR) 

01.01. 
2016 

 (v EUR) 

01.06. 
2016* 
 (v EUR) 

01.01. 
2017 

** 
 (v EUR) 

01.01. 
2018 
*** 

 (v EUR) 

01.06. 
2018 

(v EUR) 

01.01. 
2019 

(v EUR) 
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202 037 0051 SPEC 
BOL DEJ PSIH-
PRIMER    

4.697 4.432 3.807 3.975 4.009 4.123 4.052 4.265 4.303 4.587 

202 037 0055 SPE 
BOL DEJ PSIH-DN OSK 
PRIMER 

2.237 2.268 2.078 2.082 2.099 2.157 2.122 2.233 2.252 2.386 

201 037 0003 
SPE.AMB. 
PSIHIATRIJA 

2,53 2,52 2,30 2,30 2,32 2,38 2,34 2,50 2,49 2,65 

202 111 0002  
BOL. ZDR. NEGA IN 
PALIAT OSKRB 

 
109 

 
76 

 
71 

 
101 

 
102 

 
104 

 
103 

 
108 

 
109 

 
115 

* Vkalkulirana  vrednost  programov  oziroma  cen  zdravstvenih  storitev se je skladno s Splošnim dogovorom za leto 2016 v obdobju od 1. 6. 
2016 do  31. 12. 2016  povečala za 3,6 %. 
** Vkalkulirana  vrednost  programov  oziroma  cen  zdravstvenih  storitev se je skladno s Splošnim dogovorom za leto 2017 v obdobju od 1. 
1. 2017 do  31. 12. 2017  zmanjšala za 3,6 %. 
***Vkalkulirana  vrednost  programov  oziroma  cen  zdravstvenih  storitev se je skladno s Splošnim dogovorom za leto 2018 v obdobju od 
1.1. 2018 dalje povečala za 5% glede na ceno s 30. 5. 2016. 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da cena akutne bolnišnične obravnave v PB Idrija tudi po povišanju v 
letu 2019 ostaja nižja, kot jo je imela bolnišnica priznano leta 2010 (torej neposredno pred 
nastopom krize), in sicer za 2,3%. Cene drugih zdravstvenih storitev so po devetih letih 
vendarle presegle izhodiščno ceno priznano bolnišnici leta 2010. 
 
Tabela št. 4: Gibanje cen primerov akutne bolnišnične obravnave v dejavnosti psihiatrije 2010 – 2019 

202 037 0051 
SPEC BOL DEJ 
PSIH-
PRIMER              

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 INDEX 
2018/ 
2010 

PB Idrija 4.698 4.636 4.432 3.809 3.807 3.969 4.009 4.052 4.303 4.587 97,6 

PB Vojnik 4.639 4.541 4.382 3.809 3.807 3.969 4.009 4.052 4.303 4.587 98,9 

PB Ormož 4.735 4.636 4.475 3.809 3.807 3.969 4.009 4.052 4.303 4.587 96,9 

PB Begunje 4.464 4.371 4.179 3.809 3.807 3.969 4.009 4.052 4.303 4.587 102,7 
                                                                                                                                                                                                                Vir: Finančna služba 

 

Kot je razvidno iz zgornjih tabel so imele psihiatrične bolnišnice pred nastopom krize različno 
strukturo cene ABO v psihiatriji, kar je bilo posledica različnega prestrukturiranja programov, 
nižanja števila postelj in povečevanja cene primera ABO s ciljem, da se bolnišnice zaradi tega 
ne bi bile finančno prikrajšane. Poenotenje cene primera ABO med psihiatričnimi bolnišnicami 
brez upoštevanja razlogov, zakaj je v preteklosti prišlo do teh razlik, je vzpostavila 
neenakopraven položaj med samimi psihiatričnimi bolnišnicami. Strategija razvoja PB Idrija je 
namreč temeljila na izhodiščih, ki so bili oblikovani na podlagi prestrukturiranja programa 
(znižanje plana primerov ABO in preusmeritve razlike v vrednosti zmanjšanega programa v 
oblikovanje višje cene primera) in je bila usmerjena v zaposlitev večjega števila visoko 
izobraženih kadrov in razvoj programov v izvenhospitalni in skupnostni obravnavi. Dejstvo, ki 
se danes odraža tudi v samih poslovnih rezultatih, je namreč, da je PB Idrija, ki je leta  načrtno 
vlagala v razvoj dejavnosti in rast kadrovskega kapitala, zaradi dviga stroškov dela v zadnjih 
štirih letih, danes prav zaradi tega najbolj prikrajšana. 
  

3.1.2. Gibanje stroškov dela 
 

Na poslovanje bolnišnice v obdobju od leta 2015 do 2019 so finančno najmočneje vplivali 
naslednji dejavniki, ki so vplivali na znatno povečanje stroškov dela:  

• povečanje stroškov dela iz naslova napredovanja zaposlenih v višje plačne razrede: 
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- v letu 2015 so javni uslužbenci na podlagi Zakona o  ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2015 napredovali v višje plačne razrede in nazive, pravice iz naslova 
napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2015. Zaradi uveljavitev napredovanj in posledično 
povečanja sredstev za plače na letni ravni s 1. 1. 2016 niti s 1. 1. 2017 ni prišlo do 
uskladitve cen zdravstvenih storitev. Povečanje stroškov dela iz tega naslova na letni 
ravni znaša 150.000 EUR. 

- v letu 2016 so javni uslužbenci na podlagi Zakona o  ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2015 napredovali v višje plačne razrede in nazive, pravice iz naslova 
napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2016. Zaradi uveljavitev napredovanj in posledično 
povečanja sredstev za plače na letni ravni s 1. 1. 2017 ni prišlo do uskladitve cen 
zdravstvenih storitev. Učinek povečanja dela iz tega naslova na letni ravni znaša 54.000 
EUR. 

- v letu 2017 so javni uslužbenci na podlagi Zakona o  ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2017 napredovali v višje plačne razrede in nazive, pravice iz naslova 
napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2017. Zaradi uveljavitev napredovanj in posledično 
povečanja sredstev za plače ni prišlo do uskladitve cen zdravstvenih storitev. Učinek 
povečanja stroškov dela iz tega naslova na letni ravni znaša  30.000  EUR. 

- v letu 2018 so javni uslužbenci na podlagi Zakona o  ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2017 napredovali v višje plačne razrede in nazive, pravice iz naslova 
napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2018. Zaradi uveljavitev napredovanj in posledično 
povečanja sredstev za plače ni prišlo do uskladitve cen zdravstvenih storitev. Učinek 
povečanja stroškov dela iz tega naslova na ravni leta 2018 znaša 7.000 EUR. 

• povečanje stroškov dela zaradi uskladitve plačnih razredov - v skladu z drugim odstavkom 
2. člena ZUPPJS16 se od 1. 9. 2016 uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, 
uveljavljena s 1. 6. 2012, objavljena v Uradnem listu RS, 40/12 – ZUJF. Določitev vrednosti 
plačnih razredov ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom 
ZSPJS (3. člen ZUPPJS16). Zaradi uskladitve plačnih razredov in posledično povečanja 
sredstev za plače na letni ravni s 1. 1. 2017 ni prišlo do uskladitve cen zdravstvenih storitev. 
Učinek povečanj stroškov dela iz tega naslova na letni ravni znaša 60.000 EUR. 

• povečanje stroškov dela iz naslova spremembe načina uvrščanja zdravnikov specialistov 
psihiatrov na delovna mesta z oznakami PPD – glede na Razlago Kolektivne pogodbe za 
zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, objavljeno v Uradnem listu RS št. 4/2016, 
po kateri se zaprte enote psihiatričnih oddelkov obravnavajo kot intenzivne enote skladno 
s 6. členom Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, 
smo v bolnišnici s 1. 2. 2016 pristopili k spremembi sistema uvrščanja zdravnikov 
specialistov na zahtevnejša delovna mesta na način, da se je pravica do razporeditve na 
delovno mesto z oznako PPD1 priznala tistim zdravnikom specialistom, ki svoje delo v 
pretežni meri opravljajo na intenzivnih enotah bolniških oddelkov. Učinek povečanja 
stroškov dela iz tega naslova na letni ravni znaša 30.000 EUR. 

• povečanje stroškov dela iz naslova spremembe Aneksa k posebnemu tarifnemu delu 
Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 
16/17). Z aneksom, ki je začel veljati 22. 4. 2017, uporabljati pa 1. 10. 2017, so bila 
določena nekatera nova delovna mesta (višji zdravnik in višji zdravnik specialist), 
spremenjene so bile šifre in nazivi zdravniških delovnih mest, pri specializantih so bila 
opredeljena nova delovna mesta glede na leta opravljanja specializacije ipd.. Učinek 
povečanja stroškov dela iz tega naslova na letni ravni znaša 77.000 EUR. 

• povečanje stroškov dela iz naslova odprave anomalij do 26. plačnega razreda - v Uradnem 
listu RS, št. 46/17 z dne 29. 8. 2017 so bili objavljeni aneksi k naslednjim kolektivnim 
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pogodbam, ki so pomembni za dejavnost zdravstva, in sicer h Kolektivni pogodbi za javni 
sektor (KPJS), Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter 
Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi Slovenije. S temi aneksi so bila določena 
nova delovna mesta, oziroma so bili določeni novi plačni razredi posameznih delovnih mest 
v plačnih podskupinah E2, E3, E4, F1, F2, J1, J2 in J3 (do vključno 26. plačnega razreda), ki 
so začeli veljati 30. 8. 2017, s tem, da so javni uslužbenci pridobili pravico do izplačila višje 
plače s 1. 7. 2017. Učinek povečanja stroškov dela iz tega naslova na letni ravni znaša 
222.000 EUR. 

• povečanje stroškov dela iz naslova odprave anomalij delavcem v plačni skupini B - učinek 
povečanja stroškov dela iz tega naslova na letni ravni znaša 13.000 EUR. 

• povečanje stroškov dela iz zneska za KAD - učinek povečanja stroškov dela iz tega naslova 
na letni ravni znaša 53.000 EUR. 

• povečanje stroškov dela iz naslova napredovanj zaposlenih v višje plačne razrede s 1. 12. 
2018 – v letu 2018 so javni uslužbenci na podlagi Zakona o  spremembi in dopolnitvah 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. št.: 84/18) za leto 2018 napredovali v višje 
plačne razrede in nazive, pravice iz naslova napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2018. 
Učinek povečanja stroškov dela iz tega naslova na ravni leta 2019 znaša  84.000  EUR. 

• povečanje stroškov dela iz naslova Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem 
sektorju  – skladno s točko I dogovora je s 1. 1. 2019 dogovorjen prvi plačni razred 
povišanja. Učinek povečanja stroškov dela iz tega naslova na ravni leta 2019 znaša  120.000  
EUR. 

• povečanje stroškov dela iz naslova Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem 
sektorju  – skladno s točko I dogovora je s 1. 11. 2019 dogovorjen drugi plačni razred 
povišanja. Učinek povečanja stroškov dela iz tega naslova na ravni leta 2019 znaša  17.000  
EUR. 

 
Graf št. 1: Rast stroškov dela v PB Idrija zaradi sprememb na področju plač od 2015 do 2019 

 
                                                                                                                                                                                                    Vir: Finančna služba PB Idrija 
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Graf št. 2:  Delež stroškov dela v strukturi odhodkov in prihodkov bolnišnice 2014 – 2019 (predviden načrt) 

 
 

                                                                                                                                                                             Vir: Finančna služba PB Idrija 

 

Iz navedenih tabel izhaja, da se je delež stroškov dela v strukturi prihodkov bolnišnice v zadnjih 
štirih letih povečal za 8,97%. Porast stroškov gre v pretežni meri na račun ukrepov, ki jih je v 
okviru pogajanj s posameznimi interesnimi skupinami sprejela Vlada RS ter na račun odprave 
posameznih omejitev iz ZUJF, torej gre za ukrepe, na katere bolnišnica nima možnosti vpliva.   
 
3.1.3. Primerjalni pregled kazalnikov obremenjenosti kadra 
 
Tabela št. 5:  Prim. pregled kazalnikov v posameznih psihiatričnih bolnišnicah v letu 2017 

 PB 
IDRIJA 

PB 
VOJNIK 

PB 
ORMOŽ 

PB 
BEGUNJE 

PREGLED ZAPOSLENIH PO PROFILIH 2017     

SKUPAJ VSEH ZAPOSLENIH NA 31. 12. 2017 218 176 157 167 

Zdravniki specialisti 18 12 12 18 

Zdravniki specializanti 4 7 4 1 

Diplomirane medicinske sestre 23 15 24 15 

Srednje med sestre  67 49 33 45 

Klinični psihologi 7 6 3 8 

Socialni delavci 6 4 3 3 

Delovni terapevti 15 7 10 9 

Zdravstveni administrator 6 6 7 11 

Delež DMS v strukturi negovalnega kadra 26% 23% 42% 25% 

Delež SMS v strukturi negovalnega kadra 74% 77% 58% 75% 

69,47%
69,36%

70,07%

71,70%

73,28%

74,72%

66,29%
66,57%

68,25%

73,34%
75,26%

74,72%

60,00%

62,00%

64,00%

66,00%

68,00%

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

% str.dela v odhodkih % str.dela v prihodkih
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REALIZACIJA PROGRAMA 2017     

Št. realiziranih primerov akutne bol. obravnave 1.510 1.239 1.049 1.229 

Št. realiziranih dnevnih primerov 109 0 0 421 

Št. realiziranih primerov v PZS 130 30 38 30 

Št. realiziranih točk v spec. amb. dej. - psihiatrija 142.388 196.051 181.401* 159.652 

Št. realiziranih obiskov - psihiatrija 13.546 15.106 12.933 10.338 

Št. realiziranih prvih pregledov - psihiatrija 1.303 2.055 2.383 2.105 

Št. realiziranih točk v spec. amb. dej. – klin. psihologija 59.364 25.708 n.p. 13.949 

Št. realiziranih BOD v neakutni bol. obravnavi 3.476 1.899 2.957 2.026 

Št. vseh postelj 207 170 140 127 

Št. postelj na intenzivnih enotah 82 50 39 33 

Št. postelj na odprtih enotah 125 130 101 94 

Delež postelj na intenzivnih enotah 40% 29% 28% 26% 

Povprečna zasedenost postelj v % 75 73 n.p. 74 

Povprečna ležalna doba 32,85 33,56 27,79 n.p. 
*vključuje tudi specialistične amb. storitve klinične psihologije 

Tabela št. 6:  Prim. pregled kazalnikov obremenjenosti kadra v posameznih psihiatričnih bolnišnicah v letu 2017 

OBREMENITVE ZAPOSLENIH 2017 
PB  

Idrija 
PB 

Vojnik 
PB 

Ormož 
PB 

Begunje 
POVP: 

Štev. primerov ABO: 
- na zaposlenega 
- na zdravnika specialista 
- na diplomirano medicinsko sestro 
- na srednjo medicinsko sestro 
- na delovnega terapevta 
- na kliničnega psihologa 
- na socialnega delavca 
- na zdravstvenega administratorja 

 
6,9 
84 
66 
23 

101 
216 
252 
250 

 
7 

103 
83 
25 

177 
207 
310 
206 

 
6,7 
87 
44 
32 

105 
350 
350 
150 

 
7,4 
72 
82 
27 

136 
154 
410 
112 

 
7 

88 
69 
27 

130 
232 
330 
179 

Štev. vseh primerov: 
- na zaposlenega 
- na zdravnika specialista 
- na diplomirano medicinsko sestro 
- na srednjo medicinsko sestro 
- na delovnega terapevta 
- na kliničnega psihologa 
- na socialnega delavca 
- na zdravstvenega administratorja 

 
8 

97 
76 
26 

117 
250 
291 
291 

 
7,2 

106 
85 
26 

181 
211 
317 
211 

 
6,9 
91 
45 
33 

109 
363 
363 
156 

 
10 
93 

112 
37 

186 
210 
560 
152 

 
8 

97 
79 
30 

148 
346 
383 
202 

Štev. realiziranih spec. amb. točk: 
- na zdravnika specialista 
- na zdravstvenega administratorja 

 
7.910 

 
16.337 

 
n.p. 

 
8.869 

 
- 

Štev. realiziranih obiskov v spec. ambulanti: 
- na zdravnika specialista 

 
753 

 
1.258 

 
1.078 

 
861 

 
987 

Štev. realiziranih prvih pregledov v spec. amb.: 
- na zdravnika specialista 

 
72 

 
171 

 
199 

 
117 

 
140 

Štev. realiziranih spec. amb. točk na: 
- na kliničnega psihologa 

 
8.480 

 
2.142 

 
n.p. 

 
1.744 

 
- 

 

Štev. realiziranih BOD v neakutni obravnavi: 
- na zdravnika specialista 

 
193 

 
158 

 
246 

 
112 

 
177 

Štev. intenzivnih postelj: 
- na zaposlenega 

 
0,4 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,3 
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- na zdravnika specialista 
- na diplomirano medicinsko sestro 
- na srednjo medicinsko sestro 
- na delovnega terapevta 
- na kliničnega psihologa 
- na socialnega delavca 

4,6 
3,7 
1,2 
5,5 

11,7 
11,7 

4,2 
3,3 

1 
7,1 
8,3 

12,5 

2,6 
1,6 
1,1 
3,9 
13 
13 

1,8 
2,2 
0,7 
3,7 
4,1 

11,0 

3,2 
2,6 

1 
4,9 
9,1 

11,7 

Štev. neintenzivnih postelj: 
- na zaposlenega 
- na zdravnika specialista 
- na diplomirano medicinsko sestro 
- na srednjo medicinsko sestro 
- na delovnega terapevta 
- na kliničnega psihologa 
- na socialnega delavca 

 
0,6 
6,9 
5,4 
1,9 
8,3 

17,8 
17,8 

 
0,7 

10,8 
8,6 
2,6 

18,6 
21,6 
32,5 

 
0,6 
8,4 
4,2 
3,0 

10,1 
33,7 
33,7 

 
0,6 
5,2 
6,2 
2,0 

10,4 
11,7 
31,3 

 
0,62 

7,8 
6,1 
2,4 

11,8 
21,2 
28,8 

Vir: Letna poročila psihiatričnih bolnišnic za leto 2017 
 

Primerjalni podatki obremenjenosti kadra med psihiatričnimi bolnišnicami kažejo sicer na to, 
da imamo v PB Idrija glede na celoten program, ki ga izvajamo sorazmerno ugodno kadrovsko 
strukturo. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da se izrazite obremenitve strokovno-medicinskega 
kadra izkazujejo na področju intenzivne obravnave, saj je delež intenzivnih postelj v naši 
bolnišnici med vsemi psihiatričnimi bolnišnicami največji. Razlog za to je nedvomno tudi ta, da 
imamo v bolnišnici oblikovan samostojni oddelek za gerontopsihiatrijo in da se delež 
gerontopsihiatričnih pacientov, ki potrebujejo intenzivno zdravstveno oskrbo iz leta v leto 
povečuje.  Temu posledično sledijo tudi nadpovprečno visoke obremenitve kadra, ki so odraz 
intenzitete in zahtevnosti takšne obravnave.  
 
 

3.1.4. Primerjalni pregled zahtevnosti zdravstvene obravnave glede na kategorizacijo 
pacientov 
 

Kategorizacija pacientov glede na 
zahtevnost zdravstvene nege 

PB IDRIJA PB VOJNIK PB ORMOŽ PB BEGUNJE 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Delež pacientov v I. kategoriji 62,10% 60,30% 60,00% 57,70% 52,17% 51,91% 62,00% 60.09% 

Delež pacientov v II. kategoriji 26,70% 28,80% 35,00% 36,20 38,08% 38,84% 29,50% 31,00% 

Delež pacientov v III. Kategoriji 10,20% 10,40% 0,03% 6,00% 9,73% 9,23% 8,40% 7,90% 

Delež pacientov v IV. Kategoriji 1,00% 0,60% 0,00% 0,20% 0,00% 0,02% 0,10% 0,20% 

Vir: Stalna delovna skupina za SKZBZN, ki deluje v okviru RSK za zdravstveno nego 
 
 

Primerjalni podatki izkazujejo, da PB Idrija med vsemi primerjanimi psihiatričnimi bolnišnicami 
beleži najvišji delež oskrbe pacientov, ki sodijo v III. In IV. kategorijo zahtevnosti zdravstvene 
nege. Gre torej za oskrbo najzahtevnejših pacientov, ki potrebujejo obsežno ali intenzivno 
zdravstveno nego ter popolno pomoč in podporo pri osnovnih življenjskih aktivnostih. Podatek 
je pričakovan glede na dejstvo, da je delež intenzivnih postelj med vsemi psihiatričnimi 
bolnišnicami prav v PB Idrija največji ter da PB Idrija razpolaga s samostojnim oddelkom za 
gerontopsihiatrijo. Seveda ne smemo zanemariti dejstva, da takšna oskrba terja več 
strokovno-medicinskega kadra. 
 
 
 



S t r a n  61 | 66 

 

3.2. Ukrepi za izravnavo poslovanja 

 

Na podlagi analize gibanja cen zdravstvenih storitev, gibanja stroškov dela in kazalnikov 
obremenjenosti ugotavljamo, da so za srednjeročno vzdržnost poslovanja bolnišnice in njen 
uspešen strokovni razvoj, ključni naslednji sanacijski ukrepi: 

• ukrepi sistemske narave, 

• ukrepi organizacijske narave. 
 

3.2.1. Sistemski ukrepi 
 

Negativno poslovanje bolnišnice v letu 2018 je v bistveni meri posledica naslednjih dejavnikov: 

• višjih stroškov dela, ki so bili kar za 7,09% ali 425.166 EUR višji od doseženih v letu 2017 – 
v pretežni meri gre povečanje stroškov na račun dviga mase plač zaradi ukrepov, ki jih je v 
okviru pogajanj s posameznimi interesnimi sindikalnimi skupinami sprejela Vlada RS, 
nadalje povišanja premij dodatnega pokojninskega zavarovanja ter večjega obsega 
nadurnega dela zaradi pokrivanja odsotnosti zaposlenih v zdravstveni negi, 

• višjih stroškov storitev, ki so bili posledica višjih stroškov za študentsko delo, svetovalnih 
storitev povezanih z izvedbo akreditacije ter višjih stroškov za laboratorijske in 
mikrobiološke preiskave, 

• manjše realizacije zastavljenega programa bolnišnice, ki se je odrazila v izpadu prihodkov 
bolnišnice v znesku 49.306 EUR, 

• nezadostnega dviga cen zdravstvenih storitev, saj so se skladno s Splošnim dogovorom cene 
zdravstvenih storitev v letu 2018 dvignile samo za 5% glede na leto 2017, kar pomeni, da je 
bil dodaten prihodek bolnišnice iz tega naslova v višini 390.647 EUR manjši od povečanja 
stroškov dela, 

• v letu 2018 ni prišlo do revalorizacije cen zdravstvenih storitev v skladu s povprečno rastjo 
cen življenjskih potrebščin, zato iz tega naslova bolnišnica ni prejela dodatnih prihodkov,  

• rast stroškov oskrbe za starejše osebe in osebe s pridruženimi somatskimi obolenji, ki je 
povezana z večjo intenziteto sprejemov na zdravljenje geriatričnih pacientov na intenzivnih 
enotah gerontopsihiatričnega oddelka (L2) in splošnega psihiatričnega oddelka (L3). 

 
Glede na navedeno bo samo z organizacijskimi ukrepi na ravni bolnišnice dolgoročno izredno 
težko zagotoviti stabilno in uravnoteženo poslovanje bolnišnice. Nujno potrebo bo  pristopiti 
k oblikovanju in sprejemu naslednjih sistemskih sprememb:  
 

Aktivnosti za povečanje prihodkov  Predviden 
finančni 

učinek za 
bolnišnico  

Rok izvedbe Odgovorna oseba 

Priznanje novega standarda ABO v psihiatriji – 
gerontopsihiatričnega primera po predlogu Odbora 
psihiatričnih bolnišnice pri Združenju ZZ. 

187.000 2019 Ministrstvo za 
zdravje  

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 

Sprejem nove kalkulacije financiranja programa 130 
341 E0424 -  skupnostna psihiatrija. Izhodišča za 
kalkulacijo mora biti standard in kalkulacija, ki ju je 
potrdil Zdravstveni svet pri Ministrstvu za zdravje in 
znaša 3.381,18 EUR za posamezen primer obravnave 
v skupnosti. Cena primera programa skupnostne 
psihiatrije je danes neustrezna saj se oblikuje po ceni 

149.263 2020 Ministrstvo za 
zdravje  

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 
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primera zdravljenja v dnevni obravnavi, ki znaša 2.233 
EUR 

Vzpostavitev možnosti, da se atipični dolgo delujoči 
antipsihotiki za vzdrževalno zdravljenje bolnikov s 
shizofrenijo (paliperidon (Xeplion), aripiprazol (Abilify 
Maintena), risperidon (Risperdal Consta), olanzapin 
(Zypadhera) in paliperidon (Trevicta), lahko 
obračunavajo kot ločeno zaračunljiv material (zdravila 
iz seznam A) tudi v dejavnosti: 130 341 E0424 – 
Skupnost. psihiatrično zdravljenje ter 130 341 E0426 – 
skupnostno. psih. zdravljenje – nadzorovana 
obravnava 

27.152 2019/2010 Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 

Priznanje dodatnega kadra v strukturi cene primera 
ABO v psihiatriji – 0,20 internista, 0,5 farmacevta in 
1,31 ostalih delavcev iz ur 

643.662 2019,2020 Ministrstvo za 
zdravje  

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 

 

Predloge za sprejem potrebnih sistemskih ukrepov smo preko Združenja zdravstvenih zavodov 
Slovenije že posredovali tudi  pogajalcem. 
 

3.2.2. Organizacijski ukrepi na ravni bolnišnice 
 

Za zagotovitev uravnoteženega poslovanja bolnišnice bo bolnišnica v tem in naslednjih letih 
sprejemala tudi posamične organizacijske ukrepe. Pri tem poudarjamo, da bomo pri izvajanju 
organizacijskih sprememb v prvi vrsti izhajali iz dejstva, da posamezen načrtovani ukrep ne 
posega v bistveno zmanjšanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov v 
bolnišnici, določene v strokovnih smernicah zdravljenja in akreditacijskih zahtevah oz. v 
pravice pacientov do primerne in dostojne zdravstvene obravnave ali v zmanjšanje 
dostopnosti do zdravstvene obravnave. 
 

a) Ukrepi za znižanje stroškov  
Aktivnosti za znižanje stroškov Ciljna vrednost Finančni 

učinki  
(v EUR) 

Rok izvedbe Odgovorna oseba 

Znižanje stroškov dela (ne-
nadomeščanjem odsotnih 
uslužbencev na porodniškem 
dopustu ali dolgotrajni bolniški 
odsotnosti, ne-nadomeščanje 
zaposlenih, ki se upokojijo v 
službah, ki primerjalno izkazujejo 
nižje delovne obremenitve) 

- 48.000  2019, 2020 Uprava bolnišnice 

Znižanje stroškov za 
izobraževanje zaposlenih  

Ohranitev 
dodeljenih kvot za 
izobraževanje na 
nivoju l. 2018 

10.800 2018 Uprava bolnišnice 

Znižanje kvote nadur  20% znižanje 
glede na l. 2018 

4.000 2018 Uprava bolnišnice 

Ukinitev sofinanciranja stroškov 
izobraževanja 

Nadaljevanja 
ukrepa iz leta 
2018 

2.000 2019, 2020 Uprava bolnišnice 

Znižanje stroškov za zdravila Realizacija l. 2018  8.500  2019 Uprava bolnišnice 
Lekarna 
Vsi bolniški oddelki 
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Znižanje stroškov za medicinske 
pripomočke in laboratorijski 
material 

Realizacija l. 2018 3.000  2019 Uprava bolnišnice, 
Lekarna,  
Medicinsko-kemični 
laboratorij 
Vsi bolniški oddelki 

Zmanjšanje obsega študentskega 
dela 

43% znižanje 
stroškov glede na 
realizacijo l. 2018 

25.000 2019 Uprava bolnišnice 

Zmanjšanje stroškov za prehrano  
(reorganizacija dietne prehrane, 
zmanjšanje nabave dražje lokalno 
pridelane hrane) 

0,7% znižanje 
stroškov glede na 
realizacijo l. 2018  

3.000 2019 Uprava bolnišnice 

Zmanjšanje stroškov za čistila 5% znižanje 
stroškov glede na 
realizacijo l. 2018 

2.000 2019 Uprava bolnišnice 

Varčevanje z energenti – 
zamenjava okoljsko 
sprejemljivejšega energenta 

30% znižanje 
stroškov glede na 
realizacijo l. 2018 

31.500 2019 Uprava bolnišnice 

Zmanjšanje stroškov zdravstvenih 
in laboratorijskih storitev drugih 
izvajalcev 

20% znižanje 
stroškov glede na 
realizacijo l. 2018 

 8.800 2019 Uprava bolnišnice 

 

b) Ukrepi za povečanje prihodkov 
Aktivnosti za povečanje prihodkov Finančni učinki Rok izvedbe Odgovorna oseba 

Dodatne širitve programa PB Idrija bolnišnice v 
izvenhospitalni dejavnosti in skupnostni obravnavi 
– predlog je bil podan v okviru dogovarjanja za SD 
2019 (0,7 dodatnega tima spec. amb. in 15 
dodatnih primerov skupnostne psih. obravnave) 

97.075 2019, 2020 Uprava bolnišnice 
 

Povečanje prihodkov iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti na področju laboratorijske dejavnosti 
ter  dvig cen samoplačniških in drugih storitev 
bolnišnice 

71.500 2019 Uprava bolnišnice 

Učinkovitejša izterjava neplačanih terjatev 
pacientov za opravljene zdravstvene storitve 

5.000 2019, 2020 Uprava bolnišnice 

Pogajanja za znižanje cen za nabavo materiala in 
izvedbo storitev v obstoječih pogodbah s 
poslovnimi partnerji 

5.000 2019 Uprava bolnišnice 

 
 

c) Drugi ukrepi organizacijsko-procesne narave 

1. restriktiven pristop k zaposlovanju - ohranjanje števila zaposlenih v obsegu ur oz. 
normativa, ki ga določa finančni načrt Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev 
za pogodbeno leto 2019 sklenjene z ZZZS, ne glede na morebitne ločene normative 
posameznih interesnih skupin, 

2. bolnišnica ne bo načrtovala ali izvajala sprememb v obstoječi organizaciji dela posameznih 
služb v bolnišnici, ki bi vplivale na dodaten dvig stroškov dela v bolnišnici, 

3. reorganizacija delovnih procesov v posameznih službah s ciljem optimizacija poslovanja in 
nižanje stroškov dela (spremljanje in analiza obremenjenosti poklicnih skupin v bolnišnici 
ipd.),  

4. spremljanje gibanja stroškov za material in storitve s ciljem čim boljše optimizacije  
poslovanja: 

• boljše načrtovanje potreb po nabavi blaga oz. po naročanju storitev in intenzivnejša 
vključenost vodij služb v procese načrtovanja, 
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• racionalizacija in optimizacija potreb po nabavi določenega materiala oz. naročanju 
storitev glede na prioritete in razpoložljiva finančna sredstva, 

• dosledno izvajanje nadzora nad naročanjem blaga in storitev, 

• dosledno izvajanje nadzora nad smotrnostjo in učinkovito rabo materialnih virov, 

• izvajanje rednih notranjih presoj na področju naročanja blaga in storitev. 
 
 

4. PRILOGE: 
••  Obrazec 1 -  Delovni program 2019, I. in II. del, 

••  Obrazec 2 -  Načrt prihodkov in odhodkov 2019, 

••  Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2019, 

••  Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2019, 

••  Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del 2019, 

••  Obrazec 7 – Načrt IT 2019, 

••  Priloga AJPES. 
 

 
 
Delovni program in finančni načrt so mi s podatki in celostnimi gradivi pomagali sestaviti: 

• Majda Pirih, univ. dipl. ekon., preiz. rač., vodja finančnega sektorja, 

• Lavra Bogataj Derlink, mag. upravnih ved, strokovna sodelavka za kadre. 
 
 
Uredila: 
Anamarija Bajt 
 
                             Bogdan Tušar 
                                                                                                   DIREKTOR 
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Kakovost 

Varnost Dostopnost Odprtost 

Zaupnost 

Predanost 

Prijaznost 

Spoštovanje 

Strokovnost 

Spes I Amor I Libertas 

PSIHIATRIČNABOLNIŠNICAIDRIJA 

 
 

Zgodba, ki jo pišemo že 60 let! 
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