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1. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 
 

a) SPLOŠNI DEL:  
Finančni načrt za leto 2015 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): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015 
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka za leto 2015 
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za 

leto 2015 
 
b) POSEBNI DEL S PRILOGAMI:  

1. Obrazec 1: Delovni program 2015 
2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015 
3. Obrazec 3: a) Spremljanje kadrov 2015 

                    b) Zaposlitve po ZUJF 
4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015 
5. Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015 
6. Obrazec 6: AJPES 
 

 
2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015  

 

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: 
 
Svet zavoda: 
    - Predsednik sveta zavoda: 
      Franci Jereb, dr. med., predstavnik ustanovitelja,  
    - Namestnica predsednika sveta zavoda: 
      Patricija Logar, dr. med., spec. psih., predstavnica delavcev PB Idrija,  
    - Člani: 

  Nevenka Doles, dipl. soc. del., predstavnica ustanovitelja, 

mailto:psihiatrija@pb-idrija.si
http://www.pb-idrija.si/
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  dr. Vlasta Meden Klavora, dr. med., spec. psih., predstavnica ustanovitelja,  
  mag. Teja Ilc, univ. dipl. ing. agron., predstavnica ustanovitelja, 
  mag. Ani Škufca, univ. dipl. ekon., predstavnica ZZZS, 
  Sabina Vidmar, dipl. ekon., predstavnica Občine Idrija. 

 
Direktor zavoda: 

      Bogdan Tušar, univ. dipl. prav. 
 
Strokovni vodja - predstojnik zavoda: 

      dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih. 
 
Pomočniki direktorja zavoda: 

 Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Lidija Mrak, dipl. med. sestra, 
spec., 

 Pomočnica direktorja za finančne zadeve: Majda Pirih, univ. dipl. ekon, preizk. rač. 
 

Pomočniki strokovnega vodje - predstojnika zavoda: 

 Pomočnica predstojnika za hospitalno dejavnost: Patricija Logar, dr. med., spec. psih., 
 Pomočnica predstojnika za izvenhospitalno dejavnost: Danica Menard, dr. med., 

spec. psih. 
 
Strokovno medicinski svet bolnišnice: 

- Predsednica: 
 Danica Menard, dr. med., spec. psih. 

- Člani: 
 dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih., 
 Janja Milič, dr. med., spec. psih., 
 Branka Režun, spec. klin. psih., 
 Anita Trpin Katarić, 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 Spodnji 
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 
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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). 

 
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 skoraj 
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 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 
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Prikaz št. 2: MEZOORGANIZACIJA 1. DEL 
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Prikaz št. 3: MEZOORGANIZACIJA 2. DEL 
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2.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo programa dela in  
finančnega načrta za leto 2015 

 
 
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. 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) 

- 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) 

- 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) 

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

- 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) 

- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/2011-ZDIU12)    
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11) 
- Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK-Uradni list RS, št. 98/09)   

 
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) 

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199998&stevilka=4618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200267&stevilka=3227
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200315&stevilka=590
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200363&stevilka=3081
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200436&stevilka=1570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200647&stevilka=2029
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011110.pdf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=89006&part=&highlight=uredba+o+pla%C4%8Dah+direktorjev
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3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/2012, 41/2012, 90/2012, 
24/2013, 75/2013, 79/2013, 108/2013) 

- 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, 89/08, 98/2009-ZIUZGK, 94/2010-ZIU) 

- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni 
list RS, št. 57/08, 85/10) 

- 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) 

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 
69/08, 97/09) 

- 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) 

 
Pravilniki 

- Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 33/09, 55/2012) 

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

- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravje v plačne razrede znotraj 
razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06) 

- 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 2014 z aneksi in 2015, 
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z aneksi in za 

leto 2015, 
- Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 

46/03), 
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 "Zadovoljni uporabniki in 

izvajalci zdravstvenih storitev" (Uradni list RS, št. 72/2008 (47/2008 popr.)). 
 

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. in 101/13), 
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), 
- 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 in 104/11), 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=88386&part=&highlight=Uredba+o+delovni+uspe%C5%A1nosti+iz+naslova+pove%C4%8Danega+obsega+dela+za+javne+uslu%C5%BEbence
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100575&part=&highlight=uredba+o+kriterijih
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87567
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87777&part=&highlight=Uredba+o+uvrstitvi+delovnih+mest+v+javnih+agencijah%2C+javnih+skladih+in+javnih+zavodih+v+pla%C4%8Dne+razrede
http://www.uradni-list.si/1/content?id=102016
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94815&part=&highlight=uredba+o+delovni+uspe%C5%A1nosti
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94815&part=&highlight=uredba+o+delovni+uspe%C5%A1nosti
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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- 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 in 108/13), 

- 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 in 97/12), 

- 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 in 
108/13), 

- 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), 

- 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 2015. 
 

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 ter 12.1.2011, 

 

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, 
 

Strateški dokumenti 
- Strateške usmeritve Psihiatrične bolnišnice Idrija v mandatnem obdobju 2012 – 2016 
- Politika odličnosti, kakovosti in varnosti v Psihiatrični bolnišnici 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 delovnih razmerjih v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o organizaciji in izvajanju dežurne službe v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
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- 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 
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije v javnem 

zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnika 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 postopkih in ukrepih pri delovanju, vzdrževanju in varovanju informacijskega 

okolja 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 Javnem zdravstvenem zavodu psihiatrična bolnišnica 

Idrija 
 

Navodila 
- Navodilo za obvladovanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo 
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- 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 naročanju delovne obleke in obutve, pisarniškega materiala, čistil, 

prehrambenih izdelkov in drugih sredstev oziroma predmetov dela ter storitev male 
vrednosti 

- Navodilo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri pripravi hrane 
- Navodilo o določitvi kriterijev za razvrščanje v stopnjevana delovna mesta 
 

Poslovniki 
- Poslovnik Sveta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija 
- Poslovnik o oddaji javnih naročil male vrednosti 
- 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 
- 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 o ravnanju z odpadki v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- 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 
- 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 2014 
- 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 

mailto:psihiatrija@pb-idrija.si
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2.3. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2015  
 
 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča: 
 

a) Makroekonomska izhodišča 
 

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2015 so: 

Ključni agregati Jesenska napoved 2013  
za l. 2014 

Jesenska napoved 2014 
za l. 2015 

Realna rast bruto domačega 
proizvoda 

-0,8% 1,6% 

Nominalna rast povprečne 
bruto plače na zaposlenega         

0,5% 1,3% 

 - od tega v javnem sektorju -0,4% 1,0% 

Realna rast povprečne bruto 
plače na zaposlenega                 

-1,4% 0,7% 

- od tega v javnem sektorju -2,3% 0,4% 

Nominalna rast prispevne 
osnove (mase plač) 

-1,2% 1,8% 

Letna stopnja inflacije 
(dec./dec. -1) 

1,4% 1,1% 

Povprečna letna rast cen – 
inflacija 

1,9% 0,6% 

 
 

b) Splošna izhodišča: 
 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja splošna izhodišča: 

 Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015, 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) 
(Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14), 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 
63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr 
in 85/14), 

 Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v 
javnem sektorju za leto 2015, 

 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 
in 52/14), 

 Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

 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 in 
50/14),  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014353
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142340
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 Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 
osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13). 

 
c) Pomembnejši elementi na področju plač: 
 

 Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 101/13 in naslednji) 

 drugi odstavek 51. člena določa, da se skupno število zaposlenih v obdobju januar 
2015 - januar 2016 zniža za 1%. Znižanje števila zaposlenih v obdobju januar 2015–
januar 2016 ni potrebno pri tistih zavodih, ki strošek poslovanja v letu 2015 znižajo 
na način, da porabo sredstev za financiranje funkcij in nalog, ki so v njihovi 
pristojnosti in so bila v preteklem letu oddana zunanjim izvajalcem, zmanjšajo vsaj za 
vrednost stroškov dela 1% zaposlenih. V izračun skupnega števila zaposlenih se ne 
štejejo tudi zaposleni, katerih plače se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in 
storitev na trgu, 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;  Izjeme glede upoštevanja 1 % 
znižanja zaposlenih, ki so financirani iz javnih sredstev, so poleg izjeme iz Dogovora 
možne tudi v primerih ko: 
- ima javni zavod priznan nov program s strani plačnika ZZZS, državnega proračuna, 

občinskih proračunov ter drugih javnih sredstev za izvajanje javne službe in ga ne 
more izvajati s prerazporeditvijo lastnih zaposlenih (npr. uvajanje referenčnih 
ambulant, okrepljenih ambulant, prevzem programa od koncesionarjev,…);  

- javni zdravstveni zavod spremeni organizacijo neprekinjenega zdravstvenega 
varstva npr. uvedba izmenskega dela namesto dežurstva, stalne pripravljenosti ali 
dela preko polnega delovnega časa zaradi finančnih prihrankov na tem področju v 
primerjavi s preteklim letom. 

 četrti odstavek 51. člena omogoča zaposlovanje na podlagi predhodnega soglasja 
ministra za zdravje ter soglasja sveta zavoda iz 186. člena ZUJF, če ima zavod sprejet 
program dela in finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom; 

 70. člen določa, da pripada zaposlenemu jubilejna nagrada le v primeru, če je za 
posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. 

 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12 in naslednji) 
 

1. Ukrepi s področja plač: 

 187. člen omejuje število dni letnega dopusta, in sicer največ 35 dni letnega dopusta, 
oz. največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje 
kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih 
in kolektivnih pogodbah. 

 

2. Ukrepi s področja zaposlovanja, sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, študentskega 
dela ter drugih pogodb civilnega prava v ZUJF: 

 183. člen določa pogoje zaposlovanja, ne glede na veljavne standarde in normative 
za posamezne dejavnosti javnega sektorja in ne glede na sprejete kadrovske načrte, 
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programe dela, poslovne in finančne načrte, ki so vezani na soglasje sveta javnega 
zavoda, s predhodnim soglasjem pristojnega ministra; 

 v 184. členu se omejuje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb, to je vseh vrst 
pogodb civilnega prava ter opravljanja dela dijakov in študentov; 

 opravljanje zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene službe, na podlagi 
podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava je dovoljeno pod pogoji, ki jih 
določa zakon v 19. členu, ki spreminja in dopolnjuje Zakon o zdravstveni dejavnosti. 

 

 Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v 
javnem sektorju 2015 glede plač javnih uslužbencev določa: 

 veljavnost plačne lestvice, določene z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju se podaljša do vključno 31. 12. 2015. Podaljšanje 
veljavnosti plačne lestvice ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v 
skladu s 5. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in ne vpliva na višino 
dodatkov k osnovi plači, ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov 
oz. povračil stroškov v zvezi z delom; 

 do konca leta 2015 se vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oz. 
povračil stroškov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih z dogovorom, in 
uskladitve vrednosti regresa za prehrano, ne uskladi; 

 redna delovna uspešnost se v letu 2015 ne izplačuje; 

 regres za letni dopust za leto 2015 pripada zaposlenemu glede na plačni razred 
zaposlenega in sicer: 
- do vključno 15. plačnega razreda 692 EUR, 
- od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 EUR, 
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 EUR, 
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 EUR, 
- od 16. plačnega razreda in višjega zaposlenim regres za letni dopust ne pripada; 

 v letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar 
pravico iz naslova napredovanja pridobijo s 1. 12. 2015; 

 premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se: 
- od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 izplačujejo v višini 10 %, 
- od 1. 7. 2015 do 30. 10. 2015 izplačujejo v višini 15 %, 
- od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 izplačujejo v višini 30 % glede na navedene 

premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013; 

 delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2015 izplačuje v 
skladu s 6. členom dogovora 

 

d) Pomembnejši elementi na področju cen zdravstvenih storitev: 
 

 Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014: 

 predvidena odprava znižanja amortizacije za 25 % s 1. 1. 2015, 

 priznanje 0,4 internista v primeru akutne bolnišnične obravnave v psihiatriji, 

 priznanje polne cene neakutne bolnišnične obravnave v psihiatriji,  

 niso predvideni dodatni odhodki za izvajalce zdravstvenih storitev iz naslova izplačila 
razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih 
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uslužbencev, zato ni podlage za planiranje dodatnih prihodkov iz tega, niti za 
vzpostavljanje terjatev; 

 niso predvidene spremembe cen zdravstvenih storitev iz naslova posebej kalkuliranih 
sredstev zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu, ki so sicer določena v skladu z 
68. in 69. členom ZIPRS1415 ter 8. in 9. točko Dogovora o dodatnih ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih 
financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014; 

 ni predvideno povišanje cen zdravstvenih storitev zaradi že povišanih stopenj davka 
na dodano vrednost. 

 

V primeru, da bodo sprejeta spremenjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov oziroma v 
primeru dodatnih sprememb v zvezi s financiranjem programov v letu 2015, ki bi vplivale na 
prvotno pripravljen in sprejet finančni načrt bolnišnice, bo pripravljen rebalans finančnega 
načrta. 
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2.4. Cilji, naloge in ukrepi bolnišnice v letu 2015  
 
 

a) Dolgoročni cilji bolnišnice 
 
Dolgoročni cilji bolnišnice so opredeljeni v dokumentu Strateške usmeritve Psihiatrične 
bolnišnice Idrija v mandatnem obdobju 2012 – 2016. 
 

CILJ ŠT. 1.  
 

Vzpostavitev celovitega sistema psihiatrične oskrbe, ki bo vključeval integracijo 

zdravstvenih in socialno-varstvenih konceptov obravnave oseb s težavami v duševnem 

zdravju in bo temeljil na t.i. modelu okrevanja in samozavedanju pomena varovanja in 

krepitve duševnega zdravja za razvoj zdrave osebnosti in dobrega počutja  posameznika. 
 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

 uporaba najsodobnejših oblik zdravljenja duševnih bolezni,  

 vzpodbujanje in razvoj izobraževalno-raziskovalne dejavnost zlasti na področju 

gerontopsihiatrije, psihosocialne obravnave v skupnosti, psihiatrične zdravstvene 

nege itd., 

 zmanjševanje fizičnega obsega hospitalne dejavnosti ter skrajševanje časa 

trajanja hospitalizacij,  

 razvoj novih vsebin, ki bodo dolgoročno nadomestile zmanjšan obseg dejavnosti 

(razširitev ponudbe v dnevni oskrbi, razširitev ponudbe klinično psihološke 

obravnave, uvajanje novih metod psihoterapevtskega zdravljenja, psihološkega 

svetovanja in pomoči v duševnih stiskah, krepitev konziliarne službe ipd.),  

 oblikovanje in širitev mreže in obsega dejavnosti izvenhospitalnih služb na terenu 

(zlasti psihiatričnih ambulant in ambulant kliničnega psihologa), 

 nadaljnji razvoj programa psihiatričnega zdravljenja in oskrbe v skupnosti, 

 razvoj dnevnih centrov za ljudi s kroničnimi oblikami duševnih bolezni, 

 spoštovanje temeljnih načel strokovne in poslovne etike oz. odgovornosti ter 

zastavljenih vrednot bolnišnice: 

□□  skrb za pacienta je središče našega poslanstva, 

□□  prizadevanje za varnost in kakovost naših storitev je temeljna naloga 

vsakega izmed nas, 

□□  medsebojna podpora in spoštovanje med zaposlenimi je ključ do 

uspešnega poslovanja. 
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CILJ ŠT. 2.  

Ohranitev in razvoj 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,  

  zagotavljanje ustrezne tehnične opreme za delo, ki bo omogočala trajno in 

nemoteno izvajanje praktičnega usposabljanja ter ustrezno demonstracijo 

teoretično pridobljenih znanj, 

  strokovno izpopolnjevanje delavcev bolnišnice, da bodo lahko kot mentorji 

pedagoško delo opravljali skladno z zahtevami posameznega programa oz. smeri 

izobraževanja, 

  zagotavljanje, da bodo programi klinične prakse oz. praktičnega pouka izvedeni v 

skladu z normativi in standardi, ki veljajo v vzgojno-izobraževalni dejavnosti, 

 sodelovanje pri oblikovanju vsebine dodiplomskih in podiplomskih študijskih 
programov za področje duševnega zdravja,  

 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 (predavanja, seminarji, učne delavnice, ipd.) za zunanje 
uporabnike, 

 sodelovanje pri promociji duševnega zdravja in destigmatizaciji duševnih bolnikov 
in duševnih bolezni (uvajanje t.i. dnevov odprtih vrat v bolnišnici, širitev 
sodelovanja na področju preventivno-svetovalne dejavnosti, organizacija 
specializiranih delavnic, priprava in izdaja informativnega gradiva, predstavitev 
dejavnosti civilni javnosti ipd.), 

 krepitev dejavnosti bolnišnice na področju kliničnih raziskav (oblikovanje 
projektno vodenih raziskovalnih timov, udeležba pri domačih in tujih 
raziskovalnih projektih, spodbujanje zaposlenih k sodelovanju v raziskovalnih 
projektih, ipd.), 

 razvijanje in krepitev partnerskega odnosa z vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter 
zdravstvenimi in socialno-varstvenimi ustanovami v Sloveniji in tujini. 
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CILJ ŠT. 3 

Osebnostna in strokovna rast zaposlenih 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

 skrb za ustvarjanje prijetnega, inovativnega in izzivov polnega delovnega okolja, 

 vlaganje v znanje zaposlenih z usmerjanjem zaposlenih v dodiplomska in 

podiplomska izobraževanja, 

 spodbujanje osebnostnega in kariernega razvoja zaposlenih za dosego še boljših 

poslovnih rezultatov, 

 krepitev timskega pristopa k delu,  

 skrb za zagotavljanje in vzpostavljanje pogojev za dobro timsko komunikacijo ter 

motiviranje sodelavcev za dosego zastavljenih ciljev,  

 krepitev spoštovanja skupnih norm, standardov in vrednot, 

 zagotavljanje zdravih in varnih delovnih pogojev, 

 preprečevanje mobinga med zaposlenimi, 

 spodbujanje izmenjave strokovnih obiskov s podobnimi ustanovami v EU oz. izven 

nje s ciljem strokovnega napredka in morebitnim iskanjem osebnih in poslovnih 

priložnosti (npr. program mednarodne izmenjave HOPE), 

 krepitev organizacijske kulture. 

 

CILJ ŠT. 4 

Uvedba celovitega sistema strokovne in poslovne kakovosti in učinkovitosti 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

 uvedba izboljšav v že obstoječem sistemu spremljanja kakovosti,  

□□  uvajanje kliničnih poti, smernic in protokolov dela, 

□□  nadgradnja že pridobljenih standardov kakovosti npr. HACCP, 

□□  krepitev sistema notranjih strokovnih nadzorov, 

□□  sprejem varnostne politike na področju zagotavljanja informacijske varnosti, 

□□  krepitev sistema notranjega nadzora na finančno-računovodskem področju, 

□□  izdelava in uporaba registra tveganj, 

□□  nadgradnja sistema spremljanja kakovosti v bolnišnici s sistemskim pristopom do 
okoljskih vidikov poslovanja in vidikov varnosti in zdravja pri delu, 

□□  redna izobraževanja za notranje presojevalce sistema kakovosti, 

□□  informiranje zaposlenih o vsebinah s področja kakovosti. 
 

 nadgradnja obstoječega sistema spremljanja kakovosti po standardih ISO serije 
9000,  

 mednarodna akreditacija bolnišnice. 
 

CILJ ŠT. 5 

Investicijska vlaganja v delovne in bivalne pogoje 

Ukrepi za dosego cilja: 
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  izvedba temeljite prenove objekta E, v katerem se bodo uredili družabni prostori za 
paciente in njihove svojce (ti so več kot potrebni), galerijski prostori ter prostori 
namenjeni dejavnostim vzdrževalno-tehničnih služb,  

  izvajanje načrta investicijskega vzdrževanja notranjosti bolnišničnih oddelkov,  da se 
ohrani sedanji nivo kakovosti bivanja pacientov ter delovni pogoji, 

  skrb 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, ureditev ekološkega otoka, postavitev 
informacijskih tabel itd.), 

  izdelava dolgoročnega načrta investicijskega vzdrževanja nepremičnin v lasti 
bolnišnice ter bolnišnične opreme, 

  redno izvajanje vzdrževalnih del na vseh objektih bolnišnice, 

  zagotavljanje potrebnih sredstev za izboljšanje dobrega počutja in varnosti 
pacientov ter zaposlenih. 

 

CILJ ŠT. 6 

Stabilno finančno poslovanje bolnišnice 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

  dolgoročno stabilno poslovanje bolnišnice 

  učinkovita kadrovska politika 

  obvladovanje stroškov materiala in storitev 

  dosledno izvajanje sistema notranjega revidiranja in izvajanja javnih naročil 

  uvedba modela upravljanja stroškov 
 

CILJ ŠT. 7 

Komuniciranje 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

  zagotavljanje informiranosti zaposlenih in krepitev njihove pripadnosti, tako ožjim 
skupinam sodelavcev v posameznem oddelku, kot tudi celotnemu kolektivu 
bolnišnice,  

  razvoj enotne kulture medsebojnih odnosov in delovnega okolja, ki temelji na 
strokovnosti, odgovornosti ter človekoljubnem poslanstvu, 

  uvajanje novih oblik komuniciranja: redni kolegiji vodstva in kolegiji oddelkov, 
motivacijske delavnice, spodbujanje druženja in prostovoljnega udejstvovanja 
zaposlenih izven delovnega časa, 

  redni letni razgovori z zaposlenimi, 

  izdajanje internega elektronskega glasila,  

  uvedba intraneta 

  merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. 
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b) Cilji bolnišnice v letu 2015 
 

CILJ ŠT. 1:  
Uravnoteženo poslovanje bolnišnice – doseženo z ukrepi na odhodkovni in prihodkovni strani. 
 
Ukrep št. 1 – Okrepitev prizadevanj vodstva za povečanje oz. dvig prihodkov bolnišnice 
Vodstvo bolnišnice si bo tudi v letu 2015 aktivno prizadevalo za sprejem učinkovitih sistemskih 
rešitev, ki bodo vodile v povečanje prihodkov bolnišnice. Skladno z vizijo razvoja bolnišnice 
bomo svoje znanje in energijo usmerjali zlasti v: 
 izboljšanje finančnega položaja na področju dejavnosti psihiatrije v okviru možnosti, ki jih 

omogoča sistem pogodbenega dogovarjanja (s predlogi za zagotovitev stabilnosti 
poslovanja v okviru aneksov k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2015), 

 pripravo novih izhodišč za kalkulacijo cene akutne bolnišnične obravnave v psihiatriji, 
pripravo novih izhodišč za kalkulacijo cene primera akutne bolnišnične obravnave 
gerontopsihiatričnih pacientov ter postavitev 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), 

 pridobivanje dodatnih finančnih sredstev (ali sofinanciranje projektov) iz naslova javnih 
razpisov v RS (ministrstva, skladi ipd.), 

 pridobivanje dodatnih finančnih sredstev (ali sofinanciranje projektov) iz naslova 
mednarodnih razpisov (EU, INTERREG, kohezijski skladi, eko skladi ipd), 

 pridobivanje dodatnih finančnih sredstev iz naslova donacij, 
 pridobivanje dodatnih finančnih sredstev iz naslova krepitve tržne dejavnosti, 
 aktivnejšo izterjavo dolgov za neplačane zdravstvene storitve s strani prejemnikov 

zdravstvene oskrbe v bolnišnici (samoplačnikov) oz. oseb, ki nimajo urejenega 
zdravstvenega zavarovanja, kjer bo to glede na socialni položaj posameznika sploh mogoče 
oz. smotrno. 

 
Ukrep št. 2 - Obvladovanje stroškov dela in stopnje rasti zaposlovanja  
Trenutno število kadra sicer zadošča za nemoteno izpeljavo načrtovanega programa dela. V 
primeru, da bo zaradi dodatnega povečanja neplaniranih odsotnosti, zlasti negovalnega kadra 
na bolniških oddelkih (porodniške, dolgotrajne bolniške odsotnosti, zdravstvene omejitve ipd.) 
prihajalo do preobremenjenosti kadra in situacij, ki bi lahko bistveno vplivale na kakovost in 
varnost zdravstvene obravnave, bomo takšne situacije ustrezno reševali s prerazporejanjem 
kadra znotraj bolnišnice in vključevanjem drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v procese 
dela, v izjemnih primerih pa tudi z nadomeščanjem v obliki sklepanja pogodb o zaposlitvi za 
določen čas, študentskim ali drugim pogodbenim delom oz. vključevanjem prostovoljcev ter 
študentov na obvezni praksi v osnovne aktivnosti na bolniških oddelkih. Bolnišnica v letu 2015 
ne načrtuje upokojitev. Drugih morebitnih odhodov bolnišnica ne bo nadomeščala z novimi 
zaposlitvami. Uprava bolnišnice bo mesečno spremljala gibanje stroškov dela ter sprejemala 
ustrezne ukrepe za znižanje teh stroškov v primeru preseganja načrtovanega obsega oz. v 
primeru morebitnega poslabšanja finančnega stanja. 

 

Ukrep št. 3 - Obvladovanje stroškov za material in storitve 
Bolnišnica je v zadnjih dveh letih z izvajanjem varčevalnih ukrepov močno znižala stroške za 
material (skupno za 8% v primerjavi z letom 2013) in storitve (skupno za 5% v primerjavi z letom 
2013). Možnosti za bistvene prihranke v tem delu so v veliki meri torej izčrpane. Kljub temu bo 
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bolnišnica z namenom omejevanja rasti stroškov poslovanja oz. obvladovanja stroškov v okviru 
finančnega načrta še naprej pozorno spremljala gibanje in strukturo stroškov za material in 
storitve 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. Med njimi velja izpostaviti zlasti naslednje: 

 racionalizacija in optimizacija potreb po nabavi določenega materiala ali storitev, 
 nadaljnja krepitev sistema notranjega nadzora nad naročanjem blaga in storitev, 
 nadgraditev sistema elektronskega naročanja v okviru informacijskega sistema SAOP z 

dodatnimi kontrolami, 
 izvajanje rednih notranjih presoj na področju naročanja blaga in storitev, 
 sprejem ustreznih normativov za naročanje medicinskih pripomočkov, 
 znižanje cen nekaterih storitev v dogovoru z dobavitelji, 
 iskanje novih cenejših dobaviteljev, 
 dosledno izvajanje postopkov javnega naročanja oz. zbiranja konkurenčnih ponudb s 

ciljem pridobitve najugodnejšega ponudnika. 
 
Ukrep št. 4 - Obvladovanje poslovnih procesov s poostrenim notranjim nadzorom javnih 
financ  
Bolnišnica bo nadaljevala z notranjim revidiranjem poslovanja tudi v letu 2015 (preko javnega 
naročila bo storitve revizije izvajala revizijska hiša BM Veritas Revizija d.o.o. iz Ljubljane).  
 

Bolnišnica bo tudi v letu 2015 vodila in upravljala register tveganj, v katerem so opredeljena 
ključna tveganja, ki jim je bolnišnica izpostavljena pri svojem poslovanju, ter ukrepi za odpravo 
tveganj. Med ključnimi tveganji velja posebej izpostaviti: 

 nedoseganje fizičnega obsega programa v hospitalni in izvenhospitalni dejavnosti, 
 nepredvidene odsotnosti, invalidske in zdravstvene omejitve ter posledično 

preobremenjenost zaposlenih v medicinskem sektorju, kar lahko bistveno vpliva na 
kakovost in varnost zagotavljanja zdravstvenih storitev ter razvoj posameznih 
zdravstvenih programov, 

 ohranitev znižanih cen zdravstvenih storitev oz. drugih elementov, pomembnih za 
obračun cen zdravstvenih storitev, kar vodi v nadaljnjo finančno podhranjenost 
programov, ki jih izvaja bolnišnica, in ogroža kakovost našega dela, 

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

 slabšanje likvidnosti poslovanja bolnišnice zaradi izvajanja varčevalnih ukrepov, 
 rast stroškov zdravljenja hospitaliziranih psihiatričnih pacientov zaradi pridruženih 

somatskih obolenj (dvojne diagnoze, internist, zdravila, medicinski pripomočki, prevozi), 
 rast stroškov, na katere bolnišnica nima neposrednega vpliva (elektrika, voda, kurilno 

olje, plin, ipd.), 
 izpostavljenost drugim tveganjem, opredeljenim v internem dokumentu »Analiza 

izpostavljenosti bolnišnice tveganjem«, 
 nevarnost, da bi bolnišnica zaradi reorganizacije sistema zdravstvenega varstva ali mreže 

izvajalcev zdravstvenih storitev izgubila samostojnost, 
 druga operativna in pravna tveganja. 

 

V letu 2015 bomo nadaljevali z izvajanjem temeljite kontrole notranjih procesov dela na 
določenih področjih, in sicer: 
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  v okviru finančne službe: redne mesečne kontrole realizacije delovnega programa in 
poročanje vodstvu, 

  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 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). 

 

Ukrep št. 5 - Doseganje planiranega programa bolnišnice 
Bolnišnica bo tudi v letu 2015 budno spremljala in analizirala realizacijo delovnega programa v 
bolnišnični in izvenbolnišnični dejavnosti ter ob preseganju ali nedoseganju programa 
sprejemala potrebne ukrepe.  
 

Ukrep št. 6 –  Uvedba stroškovnih mest in nosilcev kot podlaga za vzpostavitev celovitega 
modela upravljanja s stroški 
Bolnišnica bo v letu 2015 nadaljevala s projektom vzpostavitve celovitega sistema upravljanja 
stroškov. Uveljavitev modela upravljanja stroškov bo omogočala vodstvu bolnišnice ter vodjem 
posameznih organizacijskih enot sprejem kakovostnih strateških odločitev glede poslovnega in 
strokovnega razvoja bolnišnice kot celote, kot tudi sprejem operativnih odločitev na ravni 
posameznih organizacijskih enot. Bolnišnica bo pridobila možnost boljše usposobljenosti za 
učinkovito upravljanje stroškov in posledično za aktivnejšo vlogo ponudnika zdravstvenih 
storitev. V letu 2015 bo zato bolnišnica sprejela ustrezno podlago za opredelitev metodologije 
razporejanja stroškov na posamezna stroškovna mesta in stroškovne nosilce ter začela z 
aktivnostmi za vzpostavitev sistema razporejanja stroškov na tipične vrste zdravstvenih 
obravnav, ki bo kasneje bolnišnici omogočil vzorčno spremljanje stroškov zdravstvene oskrbe v 
začetku vsaj na enem od oddelkov bolnišnice.  
 

Ukrep št. 7 - 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 posameznega blaga in storitev,  

  zahtevala spremljanje in dosleden nadzor vodij sektorjev in služb v bolnišnici nad 
usklajenostjo načrtovanih iz. izvedenih nabav s finančnim načrtom 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, 

  poskušala pri pogodbenih partnerjih doseči ustrezno znižanje dogovorjenih cen,  
  količinsko in časovno planirala dobave blaga, 
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  dosledno spremljala obseg stroškov glede na sprejet  finančni načrt . 
 
Ukrep št. 8 – Odgovorno ravnanje z energenti 
Bolnišnica bo zaradi visokih cen energentov na trgu še naprej vodila restriktivno politiko na 
področju uporabe energentov v bolnišnici. V okvir te politike sodi zlasti: 

 nadaljnje izvajanje internega programa varčevanja z električno energijo, kurilnim oljem, 
dieselskim gorivom, plinom in vodo ter reden nadzor nad porabo energentov,  

 priprava srednjeročne strategije ravnanja z odpadki (mešanimi, ločenimi frakcijami in 
odpadki iz zdravstva) v bolnišnici, v katero bomo vključili tako zaposlene, kot tudi 
paciente, 

 ozaveščanje zaposlenih in pacientov o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z 
energenti in odpadki, ki nastajajo v bolnišnici, 

 medsebojno spodbujanje k iskanju novih uporabnih idej in pristopov za večjo 
ozaveščenost o pomenu odgovornega ravnanja z energenti. 

 
 

CILJ ŠT. 2:  
Izboljšanje dostopnosti do ustrezne zdravstvene pomoči in oskrbe za osebe s težavami v 
duševnem zdravju 
 

Ukrep št. 1 - Novi programi, uravnotežen razvoj bolnišničnega in izvenbolnišničnega 
zdravljenja ter psihiatrične obravnave v skupnosti 
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 enaki: varna in strokovna obravnava, celosten pristop k zdravljenju, 
učinkovitejše sodelovanje z zdravstvenimi in socialnimi službami na terenu, boljša dostopnost 
do zdravstvenih storitev, večja intenzivnost dela, ponudba novih programov oz. storitev. 
Bolnišnica bo še naprej intenzivirala delo v programih dnevnega hospitala, specialistične 
ambulantne obravnave in psihiatričnega zdravljenja v skupnosti.  
 

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 31.12.2014, v letu 2015 vključenih okrog 1.650 pacientk in pacientov, 
od tega okrog 40 v program neakutne obravnave (okrog 2.100 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 33 
dni. 

 zaradi prestrukturiranja nekaterih hospitalnih dejavnosti v dnevne in izvenhospitalne 
oblike, se bodo proste kapacitete v naslednjih letih zapolnile s hospitalnimi programi, po 
katerih je vse več povpraševanja (gerontopsihiatrija, podaljšano psihiatrično zdravljenje, 
oziroma neakutna obravnava).  

 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). 
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Ukrep št. 2 – Krepitev vsebine programa psihiatričnega zdravljenja v skupnosti 
V program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti bo bolnišnica v letu 2015 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. Bolnišnica bo 
tudi v letu 2015 na temo programa psihiatričnega zdravljenja v skupnosti pripravila več lokalnih 
izobraževalnih delavnic predvsem z izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni ter CSD-ji z 
namenom predstavitve dobre prakse in vzpodbujanja ozaveščenosti o pomenu uravnoteženega 
razvoja psihiatričnega zdravljenja v skupnosti. 
 

Ukrep št. 3 - Širitev oz. nadgradnja mreže specialističnih ambulant na terenu in krajšanje 
čakalni dob 
V letu 2015 bo bolnišnica celoten program specialistične ambulantne obravnave v višini 202.172 
točk (12.658 obiskov) izvedla v okviru lastne mreže psihiatričnih in klinično psiholoških ambulant  
v Idriji, Sp. Idriji, Logatcu, Postojni, Izoli in Kopru. Načrtovani program specialistične ambulantne 
obravnave bo bolnišnica tudi v letu 2015 v celoti izvedla z lastnimi zaposlenimi oz. po potrebi na 
zunanjih lokacijah tudi s pogodbenimi sodelavci, saj je ta oblika ekonomsko smotrnejša. Tudi v 
letu 2015 bolnišnica glede na izkazane potrebe in trend rasti obiskov v izvenhopitalni dejavnosti 
načrtuje krepitev dela specialistično ambulantne mreže na področju Primorske in dela 
Notranjske regije in izboljšanje dostopnosti do psihiatričnih in psiholoških storitev.  
 

CILJ ŠT. 3:  
Ohranjanje kakovosti kot integralnega dela procesov zdravljenja in psihosocialne rehabilitacije 
ter poslovnih procesov. 
 

Ukrep št. 1 - Vlaganje v znanje in razvoj dejavnosti 
Bolnišnica bo skladno s finančnimi zmožnostmi in glede na opredeljene kvote za izobraževanje 
tudi v letu 2015 vzpodbujala in razvijala izobraževalno in raziskovalno 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. Bolnišnica bo v tem okviru podpirala zlasti funkcionalno oziroma drugo 
strokovno in praktično izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanje v in izven bolnišnice. 
Nadzor nad porabo sredstev za izobraževanje bo bolnišnica tudi v letu 2015 zagotovila z 
izobraževalnimi kvotami za vsako posamezno službo posebej ter rednim poročanjem vodij služb 
vodstvu bolnišnice o realizaciji te kvote. Bolnišnica vodi tudi centralno evidenco vseh 
izobraževanj in stroškov povezanih s tem. 
 

Ukrep št. 2 – Optimizacija delovnih procesov 
Bolnišnica je zaradi omejitev, ki jih prinaša ZUJF na področju zaposlovanja in sklepanja pogodb z 
zunanjimi izvajalci, v določenih službah oz. na določenih področjih že reorganizirala in s tem 
optimizirala delovni proces, s katerim je zagotovila nemoteno izvajanje zdravstvene oskrbe v 
hospitalni in ambulantni dejavnosti. Aktivnosti na tem področju bomo nadaljevali tudi v letu 
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2015. Najpomembnejši korak v tej smeri predstavlja načrtovani sprejem nekaterih novih 
internih pravilnikov, ki bodo na novo uredili področje razporeditve delovnega časa, evidentiranja 
prisotnosti in odsotnosti na delovnem mestu ter obračun delovnega časa, področje delovnih 
razmerij, štipendiranja in nagrajevanja zaposlenih ipd.. Bolnišnica bo v letu 2015 v okviru 
projekta vzpostavitve sistema vodenja kakovosti aktivno pristopila k pregledu stanja na področju 
učinkovitosti vodenja delovnih procesov ter identifikaciji ključnih procesov dela z namenom 
izboljšati sistem vodenja in postaviti jasna pravila odgovornosti, ki iz tega izhajajo, izboljšati 
učinkovitost in poznavanje delovnih procesov med zaposlenimi, zmanjšati operativna in pravna 
tveganja, ki bi nastala iz nepoznavanja ali nepravilnega obvladovanja delovnih procesov, ter 
izboljšati preglednost in obvladovanje vse večjega obsega nastajajoče dokumentacije 
(optimizacija poslovanja). 
 

Ukrep št. 3 - Spremljanje kakovosti zdravstvene obravnave 
Bolnišnica bo na področju zagotavljanja kakovosti zdravstvene obravnave sledila Politiki 
odličnosti, kakovosti in varnosti. Politika kot strateški dokument na področju razvoja kakovosti je 
bila sprejeta leta 2012 in bo revidirana prav v letu 2015. V ta okvir sodi: analiza in spremljanje 
obveznih in neobveznih strokovnih in poslovnih kazalnikov, izkušenj pacientov, zadovoljstva in 
organizacijske klime zaposlenih, izvajanje strokovnih nadzorov, mortalitetah konferenc, priprava 
novih in revidiranje že sprejetih kliničnih poti in drugih strokovnih podlag za uvedbo 
standardizacije, nadaljevanje procesa akreditacije in nadaljnjo rast bolnišnice kot referenčnega 
centra za psihiatrijo na gravitacijskem območju, ki ga pokriva. Rezultati spremljanja kakovosti se 
morajo odražati v nadaljnjem zagotavljanju visoke kakovosti zdravstvene obravnave. 
 

Ukrep št. 4 – Nadaljevanje procesa akreditacije po mednarodnem standardu NIAHO 
Bolnišnica je junija 2012 izvedla prvo akreditacijsko presojo po mednarodnem standardu NIAHO 
in v začetku leta 2013 kot prva slovenska psihiatrična ustanova tudi prejela mednarodno 
akreditacijsko listino, ki je potrdila, da bolnišnica pacientom zagotavlja prijazno, varno in 
urejeno okolje ter zdravstveno oskrbo, ki temelji na mednarodno uveljavljenih standardih 
kakovosti, sodobni klinični praksi in drugih strokovnih usmeritvah. Cilji bolnišnice so izboljšati 
sledljivost terapevtske obravnave, odpraviti ugotovljena tveganja ter izboljšati procese dela. 
Bolnišnica bo s tem še naprej sledila razvoju doktrine sodobnega psihiatričnega zdravljenja in 
celostne obravnave duševnih bolezni, ki bo omogočala uvajanje novih metod in oblik dela z 
duševno bolnimi in postopen prehod v dnevne oblike zdravljenja, ambulantno oziroma 
skupnostno zdravljenje. Po preteku treh let (akreditacija namreč velja tri leta od pridobitve 
listine) bo bolnišnica v letu 2015 pristopila k novi akreditacijski presoji oz. novemu triletnemu 
akreditacijskemu ciklusu. Bolnišnica bo s tem ponovno dokazala, da je zavezana dolgoročni skrbi 
za ohranjanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave skladno z zahtevami mednarodnih 
standardov. 
 

Ukrep št. 5 – Vzpostavitev celovitega sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 
Z uvedbo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 v bolnišnici načrtujemo vzpostaviti 
integriran sistem vodenja, s katerem bodo opredeljeni in dokumentirani:  

 temeljni procesi poslovanja in njihova medsebojno povezanost, 

 kriteriji in metode za zagotovitev ustreznega delovanja in nadzora učinkovitosti procesov, 
vključno z merjenjem in analiziranjem procesov ter na osnovi tega ustrezni ukrepi za 
doseganje planiranih rezultatov, 
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 ustrezni viri in informacije za podporo delovanja in nadzora procesov ter njihovega 
nenehnega izboljševanja. 

 

Na podlagi Akcijskega načrta za uvedbo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 ter 
Načrta prioritet Odbora za kakovost bolnišnice v letu 2015 bomo v letu 2015 izvedli naslednje 
aktivnosti: 

 postavitev temeljnih izhodišč za vzpostavitev enotnega sistema obvladovanja 
dokumentacije v bolnišnici, ki bo pripomogel k bolj strukturiranemu in preglednejšemu 
obvladovanju dokumentacije in delovnih procesov ter debirokratizaciji poslovanja: 
identifikacija temeljnih procesov v vsaki službi, dokumentiranje procesov dela, določitev 
skrbnikov procesov ter ciljev in pričakovanih rezultatov, 

 revizija Politike kakovosti, odličnosti in varnosti,  

 priprava in sprejem Poslovnika kakovosti, 

 izvedba internega izobraževanja za notranje presojevalce, 

 izvedba prve notranje presoje, 

 izvedba prve  presoje v postopku uradnega certificiranja s strani certifikacijske hiše. 
 
Ukrep št. 6 – Krepitev položaja učne baze 
Bolnišnica bo krepila in še naprej razvijala vlogo učne baze za vse profile, ki se ukvarjajo s 
področjem duševnega zdravja. Leta 2011 je bolnišnica status učne baze obnovila. V 
izobraževalni proces in proces usposabljanja bo letno vključevala več kot 100 dijakov in 
študentov in tretjino kolektiva kot glavne in neposredne mentorje. S programi destigmatizacije 
duševne bolezni in duševnega bolnika ter preventive bo svojo izobraževalno dejavnost še 
razširila, predvsem preko multidisciplinarnih timov v skupnosti. Bolnišnica bo kot učna baza 
sodelovala z Univerzo na Primorskem – Fakulteto za vede o zdravju, Univerzo v Mariboru – 
Filozofsko fakulteto, Univerzo v Ljubljani – Filozofsko fakulteto, Zdravstveno fakulteto Univerze 
Ljubljana, Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice, Fakulteto za zdravstvene vede Maribor, 
Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo iz Postojne ter skupaj z vzgojo-izobraževalnimi zavodi 
sodelovala pri promociji duševnega zdravja in destigmatizaciji duševnih bolnikov in duševnih 
bolezni (širitev sodelovanja na področju preventivno-svetovalne dejavnosti, organizacija 
specializiranih delavnic, priprava in izdaja informativnega gradiva ipd.). 
 

Ukrep št. 7 – Promocija prostovoljskega dela v bolnišnici 
Bolnišnica je v letu 2014 ob pomoči Slovenske filantropije, Združenja za promocijo 
prostovoljstva, pripravila strokovna izhodišča za izvajanje prostovoljskega dela v bolnišnici. V ta 
namen smo sprejeli dva ključna dokumenta: Etični kodeks organiziranega prostovoljstva v 
Psihiatrični bolnišnici Idrija, ki predstavlja osnovne smernice in minimalne standarde, ki jih 
prostovoljke, prostovoljci in prostovoljske organizacije upoštevajo pri svojem delu ter Pravilnik o 
prostovoljskem delu v Psihiatrični bolnišnici Idrija, ki določa pogoje in način prostovoljskega dela 
v bolnišnici. S tem smo v bolnišnici pripravili ustrezno podlago za začetek prostovoljstva kot 
oblike izkazovanja medgeneracijske solidarnosti. V letu 2015 bolnišnica načrtuje pripravo 
informacijskega gradiva, v katerem bodo opisane ključne informacije v zvezi z možnostmi 
opravljanja prostovoljskega dela v bolnišnici, dopolnitev spletne strani z informacijami in 
možnostmi prostovoljskega dela ter okrepitev promocijskih aktivnosti glede pomena 
prostovoljskega dela med dijaki in študenti izobraževalnih ustanov. 
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Ukrep št. 8 – Izboljšanje okolja za invalide 
Psihiatrična bolnišnica Idrija bo glede na dejstvo, da se v bolnišnici zdravijo tudi invalidne osebe, 
v letu 2015 ustanovila posebno delovno skupino, katere naloge bodo usmerjene v evidentiranje 
problemov in težav, s katerimi se v bolnišnici srečujejo invalidi z gibalnimi omejitvami, 
senzoričnimi omejitvami sluha in vida, ter invalidi z motnjami v duševnem razvoju. Na tej osnovi 
bomo nato v okviru akcijskega načrta oblikovali predloge za izboljšanje stanja na tem področju 
in sprejeli nujno potrebne ukrepe za odpravo ovir in izboljšanje življenjskega okolja za invalide.  
 
CILJ ŠT. 4:  
Ohranjanje čistega, zdravega in varnega okolja 
 
Ukrep št. 1 – Promocija varnosti in zdravja pri delu  
Bolnišnica bo v letu 2015 v okviru programa promocije zdravja in varstva pri delu na delovnem 
mestu: 

 pripravila celovito analizo stanja na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu 
(odsotnosti zaposlenih in razlogov za odsotnost, trajanja bolniškega staleža, delovnih 
omejitev, pojava neželenih dogodkov in njihovega vpliva na psihofizično stanje zaposlenih 
ipd. ) z namenom izboljšanja obvladovanja tveganj za varnost in zdravje zaposlenih, 

 na podlagi izsledkov analize stanja sprejela akcijski načrt za izboljšanje delovnih procesov oz. 
dvig ravni varnosti in zdravja pri delu ter preprečevanje in boljše obvladovanje pojava 
absentizma, 

 zagotavljala redno usposabljanje zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu in požarne 
varnosti. V tem okviru bo skladno z zahtevami mednarodnega standarda NIAHO dodatno 
okrepila usposabljanje zaposlenih glede postopkov evakuacije, reševanja v primeru 
elementarnih nesreč ter pravilne rabe gasilskih in drugih pripomočkov za reševanje, 

 izvedla poskusno vajo evakuacije iz bolniške stavbe v sodelovanju z gasilsko enoto, 

 revidirala interni dokument »Analizo izpostavljenosti bolnišnice tveganjem« ter sprejela 
natančne protokole ravnanja zaposlenih v primeru pojava neželenih dogodkov oz. pojava 
drugih tveganj, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih (pobegi pacientov, 
heteroagresivno vedenje oz. ravnanje pacientov, spremljanje pacientov na preiskave, 
izvajanje določenih laboratorijskih preiskav in dobava zdravil izven rednega delovnega časa  
ipd.), ter zagotovila ustrezna usposabljanja s tega področja, 

 uredila področje ter definirala postopke ugotavljanja alkoholiziranosti in prisotnosti mamil 
ali drugih psihoaktivnih substanc pri uslužbencih bolnišnice in pri osebah, ki v bolnišnici 
začasno opravljajo delo oz. se usposabljajo, niso pa v delovnem razmerju pri delodajalcu 
(študentje, dijaki, specializanti na kroženju, pripravniki in drugi).  

 uredila podlago za zagotavljanje ustrezne psihosocialne pomoči uslužbencem, ki so bili v 
času svojega dela izpostavljeni pojavu neželenih dogodkov,  

 okrepila sodelovanje s pristojno gasilsko službo. 
 

Cilji bolnišnice na področju promocije zdravja in varstva pri delu na delovnem mestu so jasni - 
izboljšave na delovnih mestih - pri čemer so celostne rešitve na področju varnosti in zdravja pri 
delu sestavni in ključni del strategije razvoja bolnišnice, katerih namen bo preprečevanje, 
obvladovanje in zmanjševanje pojava absentizma v bolnišnici, krepiti vrednoto zdravja v 
delovnem okolju ter spodbujati prijazno in zdravju neškodljivo delovno okolje. 
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Ukrep št. 2 -  Investicijska vlaganja za zagotovitev optimalnih pogojev bivanja in varnosti 
zdravstvene obravnave 
Za zagotavljanje potrebnih pogojev za delo s pacienti in ustrezne varnosti zdravstvene 
obravnave bo v letu 2015 bolnišnica pristopila k: 
 pripravi projektne dokumentacije za temeljito obnovo zunanjega vodovodnega sistema 

bolnišnice in sistema zagotavljanja požarne vode, 
 sanaciji dotrajanih sanitarnih prostorov ter zamenjavi dotrajane pohištvene in druge opreme 

v skladu z letnim načrtom in razpoložljivimi sredstvi,  
 postavitev paviljona v parku bolnišnice, 
 sanacija prostorov lekarne,  
 urejanju okolice bolnišnice, 
 urejanju parkovnih površin. 
 
Bolnišnica je v letu 2015 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 in je podlaga za pripravo finančnega načrta. 
 
Ukrep št. 3 – Priprava načrta celovite prenove notranjosti objektov bolnišnice 
V letih od 1994 do 2014 smo v bolnišnici obnovili 10.170 m2 ali 100 % vseh površin, ki so 
namenjene izključno zdravstveni dejavnosti. Bolniške sobe skupaj obsegajo skoraj 2.237 m2 ali 
22% vseh površin, neposredno zdravstveni dejavnosti je namenjenih 8.241 m2 površin ali 81% 
vseh površin. Kljub zglednemu vzdrževanju nekateri prostori in oprema v njih po dobrih 
dvajsetih letih rabe kažejo znake dotrajanosti in so potrebni postopne celovite obnove. Zaradi 
zagotavljanja trajnostne  kakovosti bivanja in ohranjanja primernih pogojev zdravljenja duševnih 
bolezni bo bolnišnica v letu 2015 nadaljevala z začrtanimi aktivnostmi za izdelavo načrtov 
postopnega celovitega obnavljanja notranjosti hospitalnih objektov, predvsem v stavbi S (oba 
intenzivna oddelka). V ta namen bomo v bolnišnici oblikovali tudi delovno skupino, ki bo 
pripravila ustrezen idejni predlog prenove, ki bo izhajal iz dosedanjih izkušenj iz sodobnih 
smernic zdravljenja duševnih bolezni ter zahtevanih procesov dela, ki iz tega izhajajo, 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 pripravo idejnega načrta 
prenove. 
 
 

2.5. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje 
 
a) 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  (); 
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 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. 

 

b) 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) (); 

 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. 
 

c) 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 (). 
 

d) 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 (). 
 

e) 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 ; 
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 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 ; 

 Uvajanje standarda kakovosti ISO 9001 ; 

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

 Skrb za varnost pri delu in lastno zdravje zaposlenih. 
 
 

2.6. Načrt delovnega programa Psihiatrične bolnišnice Idrija za leto 2015 
 
Tabela št. 1: Delovni program – struktura dejavnosti po pogodbi z ZZZS 

Dejavnost Plan 2014 Doseženo 
2014 

Plan 2015 Indeksi glede na primere 

Plan 2015/ 
plan 2014 

Plan 2015/ 
dos. 2014 

130 341 E0051  
SPEC. BOL. DEJ.  - PRIMER 

 
1.510 

 
1.507 

 
1.515 

 
100 

 
100 

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

 
110 

 
112 

 
110 

 
100 

 
98 

130 341 E0424  
SKUP. PSIH. ZDRAVLJENJE 

 
122 

 
122 

 
130 

 
106 

 
106 

230 241 E0273 in E0274 - 
SPEC. AMB. DEJ. 

 
192.395 

 
192.202 

 
202.172 

 
105 

 
105 

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

 
2.132 

 
3.031 

 
2.132 

 
100 

 
70 

130 341 E0265  
BOD do 48 dni 

 
96 

 
0 

 
96 

 
100 

 
- 

130 341 E0266  
BOD nad 49 dni in več 

 
1.081 

 
0 

 
1.081 

 
100 

 
- 

Število obiskov v 
izvenhospitalni 
dejavnosti 

 
11.958 

 
12.358 

 
12.658 

 
106 

 
102 

 
a) Specialistična bolnišnična dejavnost – akutna obravnava 

 
PB Idrija si bo tudi v letu 2015 prizadevala za izvajanje visoko kakovostnih in varnih storitev 
za osebe, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju in potrebujejo strokovno pomoč 
bolnišnice. V bolnišnici bomo ohranjali in razvijali strokovne vsebine, ki bodo bolnišnici 
zagotovile nadaljnjo strokovno rast in uravnotežen razvoj dejavnosti. Poleg ustreznega 
obvladovanja stroškov dela in drugih stroškov na eni strani bo za zagotovitev stabilnosti 
finančnega poslovanja potrebno nujno povečati prihodke iz naslova boljšega vrednotenja 
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cen nekaterih zdravstvenih storitev, ki so v tem trenutku finančno podvrednotene ter 
priznanje več strokovnega kadra v kalkulacijah posameznih primerov zdravljenja.  
 
Prioritete bolnišnice v letu 2015 bodo zato usmerjene zlasti na naslednja področja: 
 
Oblikovanje novega standarda zdravljenja in s tem boljše vrednotenje akutne psihiatrične 
obravnave starostnikov 
 
Zaradi demografskih trendov rasti deleža starejšega prebivalstva se spreminja tudi način 
obravnave starejših oseb, ki zaradi duševne bolezni in drugih s tem povezanih zapletov 
potrebujejo ali iščejo ustrezno zdravljenje v psihiatrični bolnišnici. V Sloveniji je bilo leta 
2010 po podatkih Statističnega urada RS že 17 odstotkov prebivalcev, starih nad 65 let in 
skoraj dva odstotka starih 85 let in več. Število starejših od 65 let se je v obdobju 2000–2010 
povečalo za 22 odstotkov, število starejših od 80 let pa za kar 81 odstotkov. Za obdobje 
staranja je značilno zmanjševanje duševnih in telesnih sposobnosti, ki je tudi posledica 
normalnega fiziološkega upada življenjskih funkcij in številnih kroničnih bolezni in stanj. Med 
težavami po pogostosti obolevanja pri starostnikih izstopata demenca in depresija, slednja 
pogosto vodi celo v samomorilna dejanja. Po zadnjih ocenah IVZ naj bi bilo tako v Sloveniji 
približno 30.000 bolnikov z demenco, glede na predvidene trende pa se bo njihovo število v 
10-ih letih povečalo za 40 odstotkov. Zato je v dejavnosti psihiatrije nujno čimprej pristopiti 
k oblikovanju novega standarda gerontopsihiatrične obravnave. Gerontopsihiatrična 
obravnava je oblika stacionarnega bolnišničnega zdravljenja namenjena specialistični 
obravnavi akutnih duševnih motenj oz. stanj nastalih v starosti ali zaradi starosti pacienta. 
Obravnava mora temeljiti na celoviti psihiatrični oskrbi starostnika, ki obsega diagnostiko, 
zdravljenje, oskrbo z zdravili in medicinskimi pripomočki, zdravstveno nego, socialno 
obravnavo in rehabilitacijo starostnika na intenzivni ali odprti enoti psihiatrične bolnišnice.  

 

V okviru novega standarda gerontopsihiatričnega primera bi morali upoštevati naslednje 
dejavnike oskrbe gerontopsihiatričnih pacientov: 

 večja zahtevnost in obseg negovalnih intervencij - v okviru kalkulacije 
gerontopsihiatričnega primera je nujno potrebno upoštevati večje število negovalnega 
kadra. Za obravnavo gerontopsihiatričnih pacientov je namreč značilna povečana potreba 
po zagotavljanju zahtevnih negovalnih intervencij, ki jo pogojuje večji delež nepokretnih in 
od stalne pomoči pri temeljnih življenjskih aktivnostih odvisnih bolnikov ter večji delež 
bolnikov v akutnem somatskem poslabšanju. Pacienti prav zato potrebujejo redno 
spodbudo, usmerjanje, vodenje, nadzor ter delno ali polno pomoč negovalnega in drugega 
zdravstvenega osebja pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti.  

 višji stroški oskrbe  - zaradi povečane zahtevnosti in obsega zdravstvene nege pri 
gerontopsihiatričnih pacientih so posledično višji tudi drugi stroški oskrbe, in sicer: stroški za 
psihiatrična zdravila in zdravila, ki jih pacient redno jemlje zaradi pridruženih somatskih 
bolezni, stroški za medicinske pripomočke, predvsem pripomočke, ki so povezani z 
obvladovanjem inkontinence, dodatni stroški povezani s preprečevanjem in saniranjem 
bolnišničnih okužb (mikrobiološke storitve v zunanjih laboratorijih povezane z 
ugotavljanjem prisotnosti na npr. MRSA, ESBL ipd., ki skladno z mednarodnimi standardi 
kakovosti od bolnišnic zahtevajo stalno kontrolo in posebne izolacije takšnih pacientov), 
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dodatni stroški povezani z nadzorom, preprečevanjem in saniranjem razjed zaradi pritiska, 
kar posledično pomeni več medicinskih pripomočkov za oskrbo ran. 

 sodelovanje internista v postopkih zdravljenja - poleg znakov in simptomov osnovne 
duševne bolezni so pri gerontopsihiatričnem pacientu običajno vedno prisotne tudi 
kronične degenerativne bolezni, ki prizadenejo več organskih sistemov (npr. arterijska 
hipertenzija,  bolezni srca in ožilja, presnovne bolezni, bolezni dihal, okvara sluha, vida, 
nevrološke motnje, onkološka obolenja, ipd…), ki jih je potrebno zdraviti, kar zahteva redno 
prisotnost, sodelovanje ter konzultacijo strokovnjaka - specialista s področja interne 
medicine. 

 sodelovanje spec. klinične farmacije pri medikamentozni terapiji – pri predpisovanju in 
uporabi ustrezne medikamentozne terapije je redno sodelovanje in konzultacija lečečega 
psihiatra s spec. klinične farmacije nujna (npr. izvid kliničnega farmacevta, ki se v 
bolnišnicah uporablja vse pogosteje), saj prispeva k racionalnejšemu predpisovanju in rabi 
zdravil, prepreči morebitne medsebojne neželene učinke oz. vplive različnih zdravil na 
zdravje in počutje starostnika (starostnik ima v povprečju predpisanih najmanj 5 različnih 
zdravil), predvsem pa prispeva k boljšemu spremljanju vplivov predpisane medikamentozne 
terapije na izboljšanje zdravstvenega stanja pacienta.  

 prostorski in drugi pogoji za izboljšanje varnosti - za izvajanje kakovostne in optimalne 
zdravstvene oskrbe pacientov na gerontopsihiatričnem oddelku mora bolnišnica zagotavljati 
tudi ustrezne prostorske in druge pogoje npr. ustrezni ortopedski (invalidski vozički, 
rolatorji, hojce) in drugi pripomočki za varno gibanje pacientov in izvajanje telesno gibalnih 
vaj, ustrezna oprema za transport nemobilnih ali težje mobilnih pacientov (zajemalna nosila, 
sedeči in ležeči transportni voziček,…), ustrezno opremljene (invalidom prilagojene) 
kopalnice, tuši, WC-ji, negovalne postelje z možnostjo prilagoditve  višine posteljnega dna 
zaradi varnosti in preprečevanja padcev, posteljni jogiji s spominsko peno, antidekubitusne 
blazine, sodobne medicinske pripomočke za oskrbo ran in druge medicinske pripomočke ter 
pripomočke in materiale za izvajanje osebne higiene pacientov. 

 
Priznanje več kadra v kalkulaciji primera akutne bolnišnične obravnave v psihiatriji 
Povečanje kadrovskega normativa kot kalkulativnega elementa v strukturi cene za primer 
akutne bolnišnične obravnave je ključen za dvig varnosti in kvalitete dela z osebami, ki imajo 
težave na področju duševnega zdravja in se zdravijo na intenzivnih enotah bolnišnice. V 
psihiatričnih bolnišnicah namreč moramo doseči postopno razvojno naravnano zmanjševanje 
razkoraka v kadrovskem normativu v primerjavi z ostalimi dejavnostmi v zdravstvu. Poleg 
kadrovske krepitve timov mora psihiatrija nadaljevati procese uravnoteženega 
prestrukturiranja. Presežek sredstev v psihiatriji mora biti načrtno usmerjen v nadaljnjo 
kadrovsko rast in nove programe, ne pa v nižanje cen zdravstvenih storitev ali prenos sredstev k 
drugim izvajalcem bodisi na primarno raven oz. izvajalcem socialno varstvenih programov. To je 
na področju duševnega zdravja edino zagotovilo za nadaljnjo kakovostno in varno oskrbo ljudi z 
duševno motnjo ter humanizacijo pogojev njihovega zdravljenja, dela in življenja. 
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b) Specialistična bolnišnična dejavnost – dnevna obravnava 
 

Kljub oddaljenosti Psihiatrične bolnišnice Idrija od vseh večjih urbanih središč njenega 
območja (Nova Gorica, Postojna, Koper ipd.) bolnišnica uspešno nadaljuje s programom 
dnevne bolnišnice. Lani je imela bolnišnica dogovorjen letni obseg programa v dnevni 
bolnišnici 110 primerov (leto prej 94 primerov), realizirala je 112 primerov, torej 2 primera 
več. Program dnevne obravnave pomembno vpliva na skrajševanje ležalne dobe v hospitalni 
dejavnosti, zato je cilj bolnišnice krepitev obsega dela in s tem posledično tudi izboljšanje 
možnosti za hitrejše vključevanje pacientk in pacientov v program dnevne obravnave – v 
dnevne oblike zdravljenja se pacienti s širšega primorskega področja trenutno namreč lahko 
vključujejo le v okviru programa dnevne bolnišnice, ki ga vodimo v Idriji.  
 
Program dnevne obravnave predstavlja sodobno obliko zdravljenja, namenjeno pacientom, 
ki ne potrebujejo stacionarne bolnišnične obravnave, ambulantna obravnava pa je glede na 
resnost in naravo duševne motnje, za njih nezadostna. Z dobro organizirano mrežo 
specialističnih ambulant na terenu, okrepljenim delom v skupnosti in dobrim sodelovanjem s 
preostalimi službami za duševno zdravje v skupnosti so se v bolnišnici povečale tudi potrebe 
po zagotavljanju ustrezne dnevne podpore v obliki programa dnevnih terapevtskih 
aktivnosti, ki predstavljajo zaključeno celoto pri soočanju s težavami v duševnem zdravju. V 
letu 2014 je bilo v program dnevne obravnave vključenih kar 27% več pacientov kot leta 
2013. Trend rasti deleža pacientov, vključenih v dnevno obravnavo, pričakujemo tudi v 
letošnjem letu. Glede na izkazan interes pacientov po vključiti v program dnevne obravnave 
in glede na obsežen razvoj strokovnih vsebin, ki jih zagotavljamo pacientom v okviru 
programa dnevne obravnave, bo dosedanji obseg tega programa potrebno nujno nadgraditi. 
Oblika dnevnega zdravljenja namreč zagotavlja pacientom lažje in boljše spremljanje že 
delno izboljšanega psihičnega stanja in to v domačem okolju, kar je za paciente bolj prijazno, 
ter dopušča možnost postopnega prilagajanja na zahteve v domačem okolju. Hkrati pa je za 
paciente tudi priložnost za utrjevanje naučenih strategij in tehnik za obvladovanje 
emocionalnih in drugih konfliktnih situacij v domačem okolju kot tudi nudi možnost sprotne 
predelave čustvenih stisk.  

 
Dolgoročni cilj bolnišnice ostaja, da programe dnevne obravnave organizira tudi izven 
bolnišnice, v večjih središčih, kot sta npr. Nova Gorica ali Koper, kjer je dostop pacientov do 
storitev dnevne obravnave lažji. Bolnišnica bo v skladu z Operativnim planom razvoja 
Slovenije do leta 2020 skupaj z zainteresiranimi partnerji na področju zdravstva ali sociale 
osnovala podlage za organizacijo t.i. dnevnih rehabilitacijskih centrov, ki bi zagotavljali 
kratkoročne ali srednjeročne oblike zdravstvenih intervencij kot podporo v procesu 
zdravljenja za posameznike, ki so v preteklosti trpeli za hudimi oblikami duševnih bolezni in 
se jim je bolezen, kljub obsežnim in pogostim intervencijam, večkrat ponovila. S postavitvijo 
takšnih centrov bi stopili korak naprej k preprečevanju ponovnih hospitalizacij ter omogočili 
pravočasno odzivnost v primeru poslabšanja bolezni ter hitrejšo, bolj kakovostno integracijo 
posameznika v delo, bivanjsko in delovno okolje. 

 

c) Specialistična ambulantna dejavnost 
 

Cilj bolnišnice je zagotoviti celostno in kakovostno oskrbo tudi tistim osebam, ki zaradi težav 
v duševnem zdravju poiščejo pomoč v specialističnih ambulantah. Za dosego tega cilja si v 
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bolnišnici že skoraj štiri leta prizadevamo za razvoj in krepitev izvenhospitalne dejavnosti z 
uvajanjem dodatnih zdravstvenih programov in storitev v okviru spec. ambulantne 
obravnave. Tudi v letu 2015 bolnišnica glede na izkazane potrebe in trend rasti obiskov v 
izvenhopitalni dejavnosti načrtuje krepitev dela specialistično ambulantne mreže na 
področju Primorske in dela Notranjske regije in izboljšanje dostopnosti do psihiatričnih in 
psiholoških storitev, zlasti na področjih tistih urbanih središč, kjer so potrebe po 
specialistični psihiatrični pomoči največje, oz. na področjih, kjer ni razvite druge mreže 
pomoči. Namen krepitve izvenhospitalne dejavnosti bolnišnice bo strogo usmerjen na: 
 
Krepitev in izboljšanje dostopnosti do psihiatričnih in psiholoških storitev ter usmeritev 
dela specialistične ambulantne obravnave na tista področja oz. populacijo, kjer so potrebe 
po specialistični psihiatrični pomoči trenutno največje: 

 starostniki, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju, zlasti demencami ipd. – 
trenutno na celotnem Primorskem deluje gerontopsihiatrična ambulanta samo v 
Idriji – naš cilj je ambulanto specializirano za diagnostiko in psihiatrično pomoč 
starostnikom zaradi velikih potreb in dolge čakalne dobe v Idriji (90 dni) oblikovati 
tudi v Novi Gorici ali Kopru. S tem bi starostnikom, ki potrebujejo ustrezno 
psihiatrično pomoč, omogočili lažjo dostopnost do specialistične obravnave v 
lokalnem okolju ter hitrejšo in ustreznejšo obravnavo. 

 osebe s kroničnim potekom duševne bolezni – PB Idrija je v letu 2014 uspešno 
izpeljala projekt »Obisk psihiatra na domu«, ki ga je podprlo tudi Ministrstvo za 
zdravje. Zaradi izjemno pozitivnih rezultatov bomo program vodili tudi v letu 2015. 
Program je namenjen boljšemu obvladovanju kroničnih duševnih motenj, težavnih in 
resnih zdravstvenih problemov, ki vodijo v hudo invalidnost, samomorilno 
ogroženost, finančne, socialne in zdravstvene obremenitve družin pacientov, ter 
občasno v dejanja, ki so lahko potencialno nevarna tudi za druge ljudi - s ciljem 
zmanjšati vpliv duševne bolezni za pacienta, svojce in lokalno skupnost, izboljšati 
kakovost življenja in izide zdravljenja ter zmanjšati število potrebnih hospitalizacij. 
Obisk zdravnik specialist izvede glede na indikacije v primeru kroničnega poslabšanja 
psihičnega stanja, splošnega zdravstvenega stanja ali ko se predvideva razvoj 
duševne bolezni ter posledic poslabšanja bolezni oziroma ob pojavu neželenih 
učinkov, negativnih posledic ali drugih neprijetnosti predlaganega zdravljenja. 

 družine - delo psihiatričnega dispanzerja v bolnišnici smo v začetku leta 2015 
dodatno nadgradili z ustanovitvijo nove ambulante za sistemsko družinsko 
psihoterapijo. Ambulantno delo bo v celoti usmerjeno v terapijo družinskega in 
partnerskega sistema in bo namenjeno tako posameznikom kot parom in družinam, 
ki imajo težave na čustvenem ali vedenjskem področju, težave z depresijo, paniko oz. 
anksioznostjo ali druge duševne težave zaradi telesnega, psihičnega ali spolnega 
nasilja, spremenjenih odnosov v družini ipd.  

 
Krepitev vsebine in obsega dela v okviru programov skupinskih aktivnosti, ki potekajo pod 
okriljem specialističnega ambulantnega zdravljenja. Ponudbo teh programov bomo še 
naprej krepili z dodatnimi vsebinami kot so: 

 suportivna psihoterapevtska obravnava, psihoterapevtske obravnave po načelih VKT, 
skupinska analitska psihoterapija ter psihodrama, 

 skupinska socio in psihoterapevtska obravnava ter treningi učenja socialnih veščin, 
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 strokovne delavnice za paciente in svojce s programi izobraževanja. 
 

Znižanje čakalne dobe za prve preglede v določenih spec. ambulantah, kjer so čakalne 
dobe trenutno največje (v ambulantah v Postojni, Logatcu in Kopru)  

 
Okrepitev izvenhospitalnih služb bolnišnici omogoča tudi boljšo strokovno podporo 
psihiatričnemu zdravljenju v skupnosti – nosilci ambulant kot strokovnjaki na področju 
duševnega zdravja sodelujejo pri delu multidisciplinarnih timov za skupnostno obravnavo v 
lokalnih okoljih zlasti v okviru kriznih intervencij. 
 

d) Program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti 
 

Psihiatrična bolnišnica Idrija program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti izvaja že osmo 
leto zapored, kljub temu, da ga do leta 2010 ni dobila plačanega, leta 2010 pa ga je v 
arbitraži ponudila kot enega izmed programov prestrukturiranja hospitalne dejavnosti. V 
letu 2012 se je program skupnostnega psihiatričnega zdravljenja skladno z Ankesom št. 1 
začel uvajati na šestih lokacijah. Kot nosilec programa je na dveh lokacijah svojega 
gravitacijskega območja (Koper in Postojna) določena tudi PB Idrija (0,5 tima v Kopru in 0,5 
tima v Postojni – skupaj torej 60 primerov). Bolnišnica je poleg 60 dodatnih primerov 
ohranila tudi 44 primerov iz leta 2010. Bolnišnica je namreč na arbitraži leta 2011 dosegla, 
da je polovico prestrukturiranih sredstev iz hospitala namenila za širjenje psihiatričnih in 
psiholoških ambulant na gravitacijskem območju, ki ga pokriva, polovico pa za financiranje 
44 primerov psihiatričnega zdravljenja v skupnosti. Od 1.6.2012 dalje se je program 
skupnostnega psihiatričnega zdravljenja, ki se je do tega datuma izvajal v okviru dnevne 
obravnave v obsegu 44 primerov, prenesel v program skupnostnega psihiatričnega 
zdravljenja. Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2014 je bolnišnici priznal 56 dodatnih 
primerov. S širitvijo programa smo dodatno izboljšali možnost dostopa do ustrezne 
psihosocialne pomoči osebam s kronično duševno motnjo, ki sicer ne iščejo ali ne morejo 
poiskati pomoči sami in so zaradi tega lahko življenjsko ogroženi, ter hkrati zagotovili več 
kot potrebno strokovno podporo službam na terenu (splošnim ambulantam, patronažnim 
službam, psihiatričnim ambulantam, centrom za socialno delo, nevladnim organizacijam 
ipd.). Bolnišnica v okviru skupnostne obravnave načrtuje tudi oblikovanje programa 
podpore svojcem v procesu rehabilitacije, ter programi preventive z ukrepi, ki promovirajo 
pomembnost dobrega duševnega zdravja za razvoj zdrave osebnosti  posameznika in 
njegovo dobro počutje. Cilj ostaja nadaljnja krepitev sodelovanja in intenzivnejše 
povezovanje multidisciplinarnega tima bolnišnice s strokovnjaki zdravstvenih in socialnih 
služb v lokalnem okolju. 

 

e) Program obiska zdravnika na domu 
 

Bolnišnica je v letu 2013 uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za 
sofinanciranje programa »Obisk psihiatra na domu, s ciljem zagotavljanja varnosti v 
lokalnem okolju kot krepitev duševnega zdravja in integracije v skupnosti«, ki poteka v 
okviru »Programa varovanja in krepitve zdravja«. Zaradi velike učinkovitosti in sprejetosti pri 
pacientih bo program »Obisk psihiatra na domu«, bolnišnica nadaljevala tudi v letu 2015. V 
enaki meri kot doslej bo program namenjen obvladovanju kroničnih duševnih motenj, 
težavnih in resnih zdravstvenih problemov, ki vodijo v hudo invalidnost, samomorilno 
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ogroženost, finančne, socialne in zdravstvene obremenitve družin pacientov, ter občasno v 
dejanja, ki so nevarna za druge ljudi s ciljem zmanjšati breme bolezni za pacienta, svojce in 
lokalno skupnost, izboljšati kakovost življenja, vsakdanjega funkcioniranja ter obvladovanje 
bolezenskih simptomov, izboljšati izide zdravljenja ter zmanjšati število hospitalizacij. 
Zdravnik psihiater vključen v program »Obiska na domu« bo odgovoren za pripravo ocene 
psihičnega stanja duševnega bolnika na domu. Po potrebi bo sodeloval tudi z osebnim 
zdravnikom, z izbranim psihiatrom in z drugimi zdravniki specialisti. Ciljni ukrepi programa 
»Obiska psihiatra na domu« bodo osredotočeni na zagotavljanje varnosti pacienta in drugih, 
preprečevanje samomorilnega in heteroagresivnega vedenja, vzdrževanje medikamentozne 
terapije po odpustu, kronološkemu spremljanju depo terapije, vzdrževanju čimdaljše 
remisije in preprečevanju relapsa, zmanjševanje števila novih epizod bolezni, povečanju 
znanja o bolezni in sodelovanja pacienta ter svojcev, pomoč in podpora v vsakodnevnem 
funkcioniranju in motivacija za redne psihiatrične kontrole.  

 

f) Programi edukacije družin oz. svojcev ter drugih strokovnjakov ob soočenju z duševno 
motnjo kot podpora in preprečevanje stigme 

 
Bolnišnica bo v okviru programov izvenhospitalne dejavnosti krepila svojo vlogo kot 
referenčni center za psihiatrijo na sekundarni ravni na področju Primorske in dela notranjske 
regije s ciljem izboljšanja sodelovanja med službami, ki so vključene v sistem psihosocialne 
pomoči, ter okrepitve multidisciplinarnega pristopa k obravnavi duševnih bolezni. 
Dolgoročni načrt  bolnišnice v tej zvezi je: 

 približati se ljudem v domačem okolju, na domu ali ožji okolici - vsem, ki imajo težave 
ter hkrati ponuditi ustrezno pomoč in podporo tudi svojcem ali najbližjim osebam, 

 ponuditi preventivne programe (edukacija mladih - v srednjih šolah, na domu - 
takrat, ko se soočajo s težavami svojih najbližjih, edukacija strokovnih delavcev, ki 
delujejo na tem področju, edukacija delodajalcev ter njihovih zaposlenih,..), 

 ponuditi kurativne programe - konkretno pomoč ob odkrivanju in zdravljenju težav - 
v sodelovanju s svojci, v sodelovanju z lokalnimi službami-CSD, koordinatorji 
obravnave v skupnosti, zdravstvenimi službami-osebnimi zdravniki, ambulantnimi 
psihiatri, nevladnim sektorjem, ter drugimi-ciljna populacija-starejši, 

 strokovna podpora delavcem, ki delujejo na področju varovanja in krepitve 
duševnega zdravja.  
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2.7. Finančni načrt prihodkov in odhodkov Psihiatrične bolnišnice Idrija  za leto 
2015 

 
 

a) Načrtovani prihodki 
 
Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 7.739.805 EUR. Prihodki iz naslova obveznega 
in prostovoljnega zavarovanja so načrtovani glede na delovni program, ki je določen s pogodbo 
o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015.  
 
V načrtovanih finančnih prihodkih so zajete obresti od sredstev in depozitov na podračunu pri 
Zakladnici in obračunane obresti od kratkoročnega depozita z odpovednim rokom en dan pri 
SKB banki.  
 
V načrtovanih drugih prihodkih so zajete odškodnine za zavarovano opremo. 
 
Strukturo prihodkov od poslovanja kaže spodnja tabela. 
 
Tabela št. 2: Planirani prihodki od poslovanja za leto 2015 in realizirani prihodki od poslovanja za 
leti 2013 in 2014 

FN 2015 / 

real 2014

FN 2015 / 

FN 2014

FN 2015 

/ real 

Bolnišnična dejavnost, akutna obravnava - obvezno zavarovanje 5.797.273 5.609.356 5.732.100 5.866.043 102 105 101

Bolnišnična dejavnost, neakutna obravnava - obvezno zavarovanje 130.909 143.818 245.136 211.452 86 147 162

Spec. ambulantna dejavnost – obvezno zavarovanje 405.555 334.768 406.132 417.566 103 125 103

Sredstva za zaračunljiva zdravila (depoji) 67.175

Sredstva za specializacijo 205.198 257.737 266.651 215.106 81 83 105

Sredstva za pripravnike in sekundarije 22.004 14.153 29.004 0 0 0 0

Bolnišnična dejavnost – prostovoljno zavarovanje 605.365 559.404 570.827 581.614 102 104 96

Spec. ambulantna dejavnost - prostovoljno 56.574 48.218 49.706 47.430 95 98 84

Bolnišnična dejavnost – prih. samoplačnikov 13.136 13.136 11.795 10.000 85 76 76

Spec. ambulantna dejavnost – prihodki samoplačnikov 925 925 180 200 111 22 22

Prihodki ostali plačniki (MZ) 4.737 4.737 13.147 3.000 23 63 63

Spec.amb.dejavnost - prihodki po pogodbi MZ 4.870 4.870 4.870 0 0 0 0

Bolnišnična dejavnost – prihodki od konvencij 41.362 41.362 73.614 30.000 41 73 73

Spec. ambulantna dejavnost – prihodki od konvencij 894 894 1.388 1.000 72 112 112

Prenos amortizacije, ki ni vračunana v ceno storitev ZZZS, med prihodke99.170 136.830 130.111 87.281 67 64 88

Prihodki od donacij za pokritje stroškov 61.960 45.000 37.506 25.000 67 56 40

Prihodki od zakupnin za poslovne prostore 2.019 2.019 2.870 3.840 134 190 190

Prihodki od zakupnin za stanovanjske prostore 11.079 11.079 12.045 14.000 116 126 126

Prihodki od družbene prehrane 132.959 132.959 130.784 130.000 99 98 98

 Prihodki od prodaje storitev- pregledi 3.496 3.496 1.650 2.000 121 57 57

Drugi prihodki od prodaje  21.284 21.284 23.007 19.600 85 92 92

Prihodki od provizij PZZ 3.973 3.973 3.622 3.500 97 88 88

Prihodki od prodaje odpadkov 248 24

Skupaj 7.624.990 7.390.018 7.746.169 7.735.805 100 105 101

indeksi

Naziv FN 2014 FN 2015
Realizacija 

2013

Realizacija 

2014
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Tabela št. 3: Planirani prihodki za leto 2015 in realizirani prihodki v letu 2013 in 2014 

FN 2015 / 

real 2014

FN 2015 / 

real 2013

Prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev 7.624.990 7.746.169 7.735.805 100 101

Prihodki iz obveznega zavarovanja (po 

pogodbi z ZZZS) 6.333.737 6.383.368 6.562.235 103 104

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, 

sekundarijev in specializacij 227.202 295.655 215.106 73 95

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega 

zavarovanja 661.938 620.533 629.043 101 95

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvih 

storitev, od nadstandardnih storitev, od 

samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od 

konvencij 69.421 106.644 46.200 43 67

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev 332.692 339.969 283.221 83 85

Finančni prihodki 27.526 20.600 2.000 10 7

Prihodki od prodaje blaga in materiala, 

drugi prihodki in prevrednotovalni 

prihodki 40.570 28.364 2.000 7 5

PRIHODKI 7.693.086 7.795.133 7.739.805 99 101

Besedilo Realizacija 2013
Finančni načrt 

2015

indeksi

Realizacija 2014

 
 
 
b) Načrtovani odhodki 
 
Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 7.713.236 EUR in bodo za 4 % višji od 
realiziranih odhodkov v letu 2014. Načrtovani odhodki bodo višji za skoraj 275 tisoč EUR glede 
na leto 2014.  
 
Stroški materiala 
 
Načrtovani stroški materiala za leto 2015 znašajo 1.131.200 EUR in bodo za 11 % višji, oziroma 
za 112 tisoč EUR, od doseženih v letu 2014. Največje povišanje v stroških materiala je planirano 
za stroške zdravil (cca 70 tisoč EUR), saj od jeseni leta 2014 določeni antipsihotiki za ambulantno 
dejavnost obračunavajo kot ločen zaračunljiv material (bolnišnica sredstva dobi povrnjena od 
ZZZS). Drugo večje povišanje stroškov, glede na leto 2014, pa so stroški energije (rast cen 
energentov). 
 
Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 15%.  
 
Tabela št. 4 : Planirani stroški materiala za leto 2015 in real. stroški materiala v letu 2013 in 
2014 

realizacija 

2013 FN 2014

realizacija 

2014 FN 2015

FN 2015/ 

real 2014

FN 2015 / 

real 2013

FN 2015 / 

FN 2014

stroški materiala 1.108.918 1.052.800 1.019.118 1.131.200 111% 102% 107%

stroški zdravil, med.pripomočki, lab.material 303.720 284.000 302.801 381.800 126% 126% 134%

stroški hrane 347.001 320.000 318.354 320.000 101% 92% 100%

stroški vode, stroški čistil in materiala za 

osebno higieno 106.360 110.500 92.795 97.000 105% 91% 88%

stroški drobnega inventarja in delovne obleke 29.733 26.300 27.538 30.500 111% 103% 116%

stroški pisarniškega materiala 24.746 24.000 17.265 21.000 122% 85% 88%

stroški materiala za vzdrževanje 16.507 15.500 18.081 20.000 111% 121% 129%

stroški energije 272.405 265.500 234.290 251.600 107% 92% 95%

ostali stroški materiala 8.445 7.000 7.995 9.300 116% 110% 133%  
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Stroški storitev 
 
Načrtovani stroški storitev znašajo 864.880 EUR in bodo za 11% višji, oziroma za skoraj 85 tisoč 
EUR, od doseženih v letu 2014. K načrtovanemu zvišanju stroškov storitev bodo najbolj 
pripomogli: 
- stroški vzdrževanja (višji za 41 tisoč EUR glede na leto 2014); planirajo se večja vzdrževalna 

dela, kot npr. prenove kopalnic in sanitarij, beljenje bolnišničnih prostorov, sanacija vpliva 
radona v lekarni, ipd., 

- stroški svetovalnih storitev (višji za 19 tisoč EUR glede na leto 2014); planira se 
certifikacijska presoja po stadradu ISO 9001, nova akreditacija, 

- stroški drugih storitev (višji za 12 tisoč EUR glede na leto 2014); planira se vzpostavitev 
intraneta, izdelava energetskih izkaznic in tiskanje informacijskega gradiva. 
 

Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 11%. 
 
Tabela št. 5: Planirani stroški storitev za leto 2015 in real. stroški storitev v letu 2013 in 2014 

realizacija 

2013 FN 2014

realizacija 

2014 FN 2015

FN 2015/ 

real 2014

FN 2015 / 

real 2013

FN 2015 / 

FN 2014

stroški storitev 819.575 781.312 780.150 864.880 111% 106% 111%

poštne, telef. in internetne storitve 28.012 26.850 26.885 27.100 101% 97% 101%

stroški vzdrževanja 143.491 133.800 155.205 195.826 126% 136% 146%

stroški zavarovanja 21.359 17.650 17.149 10.625 62% 50% 60%

najemnine 23.007 19.950 20.541 21.315 104% 93% 107%

stroški reprezentance 2.782 2.000 1.203 1.500 125% 54% 75%

stroški izobraževanj - kotizacije 48.632 36.500 29.333 35.000 119% 72% 96%

stroški izobraževanja in službenih poti (PN, 

prevozi, ostali stroški) 23.793 23.210 18.975 22.275 117% 94% 96%

stroški zdravstvenih storitev drugih 30.171 30.000 25.622 27.000 105% 89% 90%

stroški deritizacije 5.788 5.000 2.781 3.500 126% 60% 70%

stroški pranja 99.115 105.000 102.551 105.000 102% 106% 100%

stroški čiščenja 224.775 229.500 230.912 232.024 100% 103% 101%

stroški študentskega servisa 13.218 11.000 15.126 17.600 116% 133% 160%

stroški komunalnih storitev 31.774 31.500 29.308 30.000 102% 94% 95%

revizorske in svetovalne storitve 21.755 21.500 24.492 43.722 179% 201% 203%

stroški drugih storitev 21.363 20.785 21.678 33.586 155% 157% 162%

stroški po pogodbah, AH, sejnine 80.539 67.067 58.389 58.807 101% 73% 88%  
 
Stroški drugih storitev vsebujejo naslednje storitve: storitve varstva pri delu (2.620 EUR), 
zdravstveni pregledi zaposlenih (5.000 EUR), čiščenje snega (5.000 EUR), RTV naročnina (885 
EUR), stroški sterilizacije (750 EUR), stroški tiska za zloženke (6.000 EUR), stroški vzpostavitev 
intraneta (4.000 EUR), energetske izkaznice (3.000 EUR), bančne storitve (450 EUR), elektronska 
gradiva (1.300 EUR) ter ostale manjše storitve (4.581 EUR). 
 
Načrtovani stroški dela 
 
Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 5.269.812 EUR in bodo za 2% 
višji od doseženih v letu 2014. 
 
Načrtovani stroški dela vsebujejo: 
- napredovanja v višji plačni razred v vrednosti 15 tisoč EUR s 1.12.2015, 
- odhode in prihode delavk s porodniškega dopusta - iz tega naslova se stroški dela povečajo 

za 41 tisoč EUR), 
- nove zaposlitve - iz tega naslova se stroški dela povečajo za 66 tisoč EUR, 
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- delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 
v višini 6.000 EUR. 

 
Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 68%. 
 
Tabela št. 6 : Planirani stroški dela za leto 2015 in realizirani stroški dela v letu 2013 in 2014 

realizacija 

2013 FN 2014

realizacija 

2014 FN 2015

FN 2015/ 

real 2014

FN 2015 / 

real 2013

FN 2015 / 

FN 2014

Stroški dela 5.644.487 5.297.076 5.167.553 5.269.812 102% 93% 99%

Plače in nadomestila plač 4.446.289 4.242.544 4.139.936 4.240.368 102% 95% 100%

Prispevki za socialno varnost delodajalcev 716.627 683.447 666.913 683.620 103% 95% 100%

Drugi stroški dela 481.571 371.084 360.704 345.823 77% 72% 93%  
 
Načrtovani stroški amortizacije 
 
Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 375.500 EUR in so za 4% nižji od 
stroškov amortizacije v letu 2014. Delež stroškov amortizacije glede na celotne načrtovane 
odhodke zavoda znaša 5%. 
 
Načrtovani drugi stroški in prevrednotovalni odhodki 
 
Načrtovani drugi stroški so za 1% nižji od doseženih v letu 2014. 
 
Tabela št. 7: Planirani drugi stroški ter drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki za leto 2015 in 
realizirani drugi stroški ter drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki v letu 2013 in 2014 

realizacija 

2013 FN 2014

realizacija 

2014 FN 2015

FN 2015/ 

real 2014

FN 2015 / 

real 2013

FN 2015 / 

FN 2014

drugi stroški 68.579 65.554 62.921 62.344 99% 91% 91%

prispevek za mestno  zemljišče 18.618 18.620 18.585 18.600 100% 100% 100%

štipendije 16.071 13.395 11.745 10.644 91% 66% 66%

prispevek za vzp.zap.invalidov 27.428 27.070 26.516 27.000 102% 98% 98%

članstvo zbornic 6.272 6.289 5.980 6.000 100% 96% 96%

ostali stroški 190 180 95 100 105% 53% 53%

 drugi odhodki in prevrednotovalni 8.394 8.350 17.336 9.500 55% 113% 113%  
 
c) Načrtovan poslovni izid 
 
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 
izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 26.569 EUR.  
 
d) Načrt prihodkov in odhodkov po vrsti dejavnosti 
 
Prihodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: 
- Prodaja toplih obrokov, 
- Zaračunavanje najemnin za stanovanja in poslovni prostor, 
- Zaračunavanje stroškov izobraževanja in usposabljanja v zavodu, 
- Zaračunavanje materialnih stroškov za fotokopiranje in posredovanje dokumentov, 
- Prihodki od obresti,  
- Opravljanje zdravstvenih in drugih storitev za samoplačnike. 
 
Planirani prihodki iz tržne dejavnosti znašajo 177.740 EUR, iz javne službe pa 7.562.065 EUR. 
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Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost bo izvedeno v skladu z 
razmerjem med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Planirani 
odhodki javne službe znašajo 7.536.106 EUR, tržne dejavnosti pa 177.130 EUR. 
 
Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 25.959 EUR, iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti pa 610 EUR. 
 

 

2.8. Plan kadrov za leto 2015 
 
a) Zaposlenost 
 
Bolnišnica v letu 2015 v okviru kadrovskega načrta ne predvideva upokojitev ali odhodov 
delavcev. Administrativno povečanje kadra v zadnjih letih gre predvsem na račun povečanja 
števila zaposlenih, ki niso financirani iz sredstev bolnišnice (specializanti psihiatrije), na število 
katerih pa bolnišnica neposrednega vpliva nima, ter na račun nadomeščanja porodniških 
odsotnosti v službi zdravstvene nege.  Na ta način smo omogočili nemoteno izvajanje programa 
bolnišnice. Zaradi povečanja intenzivnosti dela in delovnih obremenitev zaposlenih zlasti na 
intenzivnih oddelkih (sprejemni moški in ženski oddelek) in gerontopsihiatričnem oddelku 
bolnišnice bo morala bolnišnica ob dejstvu, da iz leta v leto narašča  število zaposlenih delavcev 
z zdravstvenimi omejitvami (prepoved dvigovanja bremen, prepoved nočnega dela ipd.), delnih 
invalidskih upokojitev ter število delavcev, ki delajo krajši delovni čas po predpisih o 
starševskem varstvu, v prihodnje izpade kadra ustrezno in smotrno nadomeščati z novimi 
zaposlitvami, če želimo dolgoročno ohraniti zdravo ravnovesje med delom in obremenjenostjo 
kadra ter pacientom omogočiti varno in kakovostno oskrbo, zaposlenim pa prijazno, ustvarjalno 
in varno delovno okolje. Pri načrtovanju in izvajanju kadrovske politike bo potrebno upoštevati, 
da je bil  bolnišnici na podlagi Splošnega dogovora za leto 2014 in aneksov k temu dogovoru 
priznan dodaten program akutne bolnišnične obravnave (19 primerov) ter program skupnostne 
psihiatrične obravnave (56 primerov).  
 
Morebitne daljše odsotnosti zaposlenih bomo tudi v letu 2015 poskušali reševali s fleksibilnejšim 
notranjim prerazporejanjem kadra ali drugačno organizacijo dela na oddelkih oz. po potrebi 
izjemoma 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. 
 
Iz primerjalnih podatkov o obsegu programa in obremenitvah kadra (zaenkrat v hospitalni 
dejavnosti) v psihiatričnih bolnišnicah v Sloveniji izhaja, da se je PB Idrija doslej najbolj 
racionalno obnašala pri zaposlovanju nemedicinskega kadra, oziroma, da je tudi v tej skupini 
zaposlenih dosegla najvišje obremenitve. V letu 2014 se je dodatno upokojil 1 delavec iz 
nemedicinskega sektorja (skupaj v dveh letih 5 delavcev), ki ga  nismo oz. jih nismo nadomestili, 
zato se je delež nemedicinskega kadra še dodatno zmanjšal.  
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b) Ostale oblike dela 
 

Bolnišnica je doslej avtorske pogodbe sklepala v glavnem z zunanjimi izvajalci za izvedbo 
različnih delavnic za paciente, za izvedbo kulturnih programov, za predavanja na seminarjih, ki 
jih organizira bolnišnica, z zaposlenimi pa za izvedbo raziskav in projektov. Avtorske pogodbe bo 
bolnišnica v letu 2015 sklepala v omejenem obsegu skladno z določili ZUJF. 
 

V letu 2015 načrtuje bolnišnica skleniti samo 4 podjemne pogodbe (leta 2014 je imela sklenjenih 
5 pogodb, leta 2013 7, leta 2012 10, leta 2011 pa 23 podjemnih pogodb), in sicer: 1 za izvajanje 
dodatnih storitev psihiatrične ambulante v izvenhospitalni dejavnosti, 1 za opravljanje dodatnih 
administrativnih del v izvenhospitalni dejavnosti, 1 za opravljanje internističnih pregledov in 1 za 
interno raznašanje pošte. Pogodbe z zdravstvenimi delavci in sodelavci se bodo sklepale skladno 
z določili ZUJF. 
 

Z delom študentov preko študentskega servisa bomo kot običajno zagotavljali nadomeščanje v 
času poletnih dopustov in drugih daljših odsotnosti redno zaposlenih delavcev v nekaterih 
nemedicinskih službah. Bolnišnica delo preko študentskega servisa izvaja v omejenem obsegu in 
na omejen način 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 pri vseh profilih dosegli visok nivo formalne izobrazbe, naša strategija 
izobraževanja vsebuje naslednje prioritete: 

 Izobraževanja zaposlenih delavcev v bolnišnici so omejena s kvotami,  

 Specializacije (7 specializantk oz. specializantov psihiatrije, ki so financirani iz ZZZS, 
bolnišnica pa jim v času specializacije financira podiplomske tečaje, 1 specializantko klinične 
psihologije, ki jo v celoti financira bolnišnica). 

 Druga funkcionalna znanja za vse delavce najmanj v skladu s kolektivno pogodbo. 

 Kot učna baza bomo v programe kliničnega usposabljanja, praktikuma, kroženja znotraj 
pripravništva in specializacij ter obvezne prakse v letu 2015 vključili vsaj 100 do 120 
študentov in dijakov. 

 
 

2.9. Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2015 
 
a) Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2015 
(Opisali smo ga v ciljih pod 4/ ukrepi št. 1 do 3). 
 
b) Plan zadolževanja 
Psihiatrična bolnišnica Idrija v letu 2015 ne načrtuje zadolževanja. 
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3. PRILOGE: 
- Obrazec 1 -  Delovni program 2015, I. in II. del, 
- Obrazec 2 -  Načrt prihodkov in odhodkov 2015, 
- Obrazec 3 – a) Spremljanje kadrov 2015, 

                     b) Zaposlitve po ZUJF, 
- Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2015, 
- Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del 2015, 
- Obrazec 6 – 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, 

 Anamarija Bajt, poslovna sekretarka direktorja, 
 
Uredila: 
Anamarija Bajt 
 
 
 

                             Bogdan Tušar 
        DIREKTOR 
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