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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022  

 

a) SPLOŠNI DEL:  
Finančni načrt za leto 2022 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, 86/16 in 80/19): 
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022, 
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

za leto 2022, 
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 

2022. 
 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  
 

‒ Obrazec 1: Delovni program 2022 
 

‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022  
 

‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 
 

‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022 
 

‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022 
 

‒ Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022 
 

‒ Obrazec 7: Načrt IT 2022 
 

‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi 
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 

 

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 
 
Vodstvo zavoda: 
v. d. direktor:  
mag. Klavdija Širaj Mažgon, univ. dipl. soc. del. 
Strokovni direktor:  
Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih. 
Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege:  
asist. Urban BOLE, mag. zdr. nege 
Pomočnica direktorja za finančne zadeve:  
Majda PIRIH, univ. dipl. ekonomist,  preizkušen računovodja 
 
Svet zavoda: 
Predsednica: 

• Nada ZAJEC, predstavnica ustanovitelja,  
Namestnica predsednice: 

• Marinka RUDOLF, predstavnica delavcev PB Idrija,  
Člani(ce): 

• mag. Teja ILC, predstavnica ustanovitelja, 

• mag. Peter DOLINAR, predstavnik ustanovitelja, 

• Mitja VRDELJA, predstavnik ustanovitelja, 

• mag. Barbara HROVATIN, predstavnica ZZZS, 

• Darja Marija OGRIČ, predstavnica Občine Idrija. 
 
Strokovno-medicinski svet zavoda: 
Predsednica: 

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

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

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

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

• Marinka RUDOLF, dr. med., spec. psih. 

 

mailto:psihiatrija@pb-idrija.si
http://www.pb-idrija.si/
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UVOD: 
Psihiatrična bolnišnica Idrija (v nadaljevanju: bolnišnica) je sodobna polivalentna psihiatrična 
zdravstvena ustanova usmerjena v prevencijo, diagnosticiranje in zdravljenje duševnih 
bolezni. Bolnišnica svojo dejavnost organizira in izvaja hospitalno in izven hospitalno na 
območju zahodnega dela Republike Slovenije, na področju Južne in Severne Primorske, Obale, 
Krasa ter zahodnega dela Notranjske. 
V okviru hospitalne dejavnosti bolnišnica osebam s težavami v duševnem zdravju zagotavlja 
možnost stacionarnega zdravljenja in rehabilitacije v bolnišnici (od intenzivne in splošne 
psihiatrije, gerontopsihiatrije, zdravljenja odvisnosti od alkohola in drugih bolezni odvisnosti, 
psihoterapije in podaljšanega zdravljenja). Izven hospitalna dejavnost bolnišnice na drugi 
strani zajema specialistično psihiatrično obravnavo pacientov v ambulantah v bolnišnici 
(urgentna psihiatrična ambulanta, splošna psihiatrična ambulanta, epileptološka ambulanta, 
EEG laboratorij, gerontopsihiatrična ambulanta, ambulanta za sistemsko družinsko 
psihoterapijo in ambulanta za zdravljenje odvisnosti od alkohola) in izven nje (psihiatrične 
ambulante v Izoli, Postojni, Logatcu in Žireh). 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, Idriji in Žireh. V bolnišnici deluje tudi tim za 
skupnostno psihiatrično obravnavo, ki obravnava paciente s kroničnimi oblikami duševnih 
motenj na terenu oz. v skupnosti in v nadzorovani obravnavi (po Zakonu od duševnem 
zdravju). Dodano vrednost pri obravnavi pacientov v skupnosti, sploh na geronto 
psihiatričnem področju, predstavlja obisk psihiatra na domu. 
Temeljno poslanstvo bolnišnice je zagotoviti varno in kakovostno zdravstveno oskrbo osebam, 
ki zaradi duševne bolezni potrebujejo pomoč v bolnišnici, v ambulantah ali službah za duševno 
zdravje v skupnosti. Za dosego tega cilja si bolnišnica prizadeva za nenehen razvoj zdravstvenih 
programov in storitev v bolnišnici ter zunaj nje ter za krepitev specialistično ambulantne mreže 
izvenhospitalnih enot in izboljšanje dostopnosti do psihiatričnih in klinično psiholoških 
storitev, zlasti na področjih urbanih središč, kjer so potrebe po specialistični pomoči največje, 
oz. na področjih, kjer ni razvite druge mreže psihiatrične pomoči.  
 
Bolnišnica je osrednji nosilec strokovnega in organizacijskega razvoja psihiatrične stroke na 
področju Primorske, saj ji je Ministrstvo za zdravje tudi v 2021 podelilo naziv učna baza, kar 
pomeni, da izpolnjuje pogoje za priznanje statusa učnega zavoda za izvajanje praktičnega 
usposabljanja zdravnikov, medicinskih sester, psihologov, delovnih terapevtov in socialnih 
delavcev. Zaposlenim v zdravstvenih zavodih na primarni in sekundarni ravni, 
socialnovarstvenih zavodih ter nevladnih organizacijah bolnišnica zagotavlja možnost 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja, kot strokovna institucija pa aktivno sodeluje pri 
načrtovanju, organizaciji in izvedbi tudi drugih oblik strokovnega izpopolnjevanja. 
V bolnišnici so poleg zdravstvene organizirane tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki so nujna 
podpora izvajanju programov neprekinjenega zdravstvenega varstva (lekarna, medicinsko-
kemični laboratorij, prehrana, vzdrževanje, upravni in finančni posli). 
 
Poslanstvo bolnišnice: 
S sodobnimi pristopi k zdravljenju duševnih bolezni pomagati osebam, ki se soočajo s težavami 
v duševnem zdravju, jim zagotavljati kakovostno strokovno podporo, prilagojeno njihovim 
individualnim potrebam in zmožnostim, ter si prizadevati za trajno izboljšanje njihovega 
zdravja in dvig  kakovosti njihovega življenja in življenja njihovih bližnjih.  
 
Vrednote bolnišnice: 
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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. 

Spoštovanje 
Varnost 

Prijaznost 

Odličnost 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRxN3EhYzLAhWLvxQKHVtdCIAQjRwIBw&url=http://www.kevinmd.com/blog/2013/11/focus-patient-satisfaction-sick.html&bvm=bv.114733917,d.bGs&psig=AFQjCNEev2jBOr9Li4n__jiaKY-4uJvv2w&ust=1456253542203943
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 Organizacijska shema bolnišnice 
 

Prikaz št. 1: MAKROORGANIZACIJA 

 

 4 predstavniki ustanovitelja 

 1 predstavnik zaposlenih 

 1 predstavnik lokalne skupnosti 

 1 predstavnik ZZZS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREKTOR 

MEDICINSKI SEKTOR 
Strokovni direktor bolnišnice 

(namestnik direktorja, delavec s 

posebnimi pooblastili) SPLOŠNI SEKTOR 
Pomočnik direktorja 

(delavec s posebnimi pooblastili) 

FINANČNI SEKTOR 
Pomočnik direktorja 

(delavec s posebnimi pooblastili) 

SVET BOLNIŠNICE 

KOLEGIJ 

SSTTRROOKKOOVVNNOO--MMEEDDIICCIINNSSKKII    SSVVEETT  
 

 

 

 

Pomočnik strokovnega direktorja za hospitalno dejavnost 

ZDRAVSTVENA NEGA 

Pomočnik direktorja 

(delavec s posebnimi 
pooblastili) 

Pomočnik strokovnega direktorja za izvenhospitalno dejavnost 

SLUŽBA ZA KAKOVOST 
Vodja sistema 

zagotavljanja kakovosti 

SLUŽBA ZA VAROVANJE PODATKOV 

IN INFORMACIJ  
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Prikaz št. 2: MEZOORGANIZACIJA 1. DEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICINSKI SEKTOR 
STROKOVNI DIREKTOR 

BOLNIŠNIČNI ODDELKI ZDRAVSTVENA 
NEGA 

FUNKCIONALNE ENOTE IZVENBOLNIŠNIČNE 
DEJAVNOSTI 

STROKOVNI SVET Pomočnik za hospital in 
izvenhospitalno dejavnost 

SPLOŠNI PSIHIATRIČNI 
ŽENSKI ODDELEK – S II 

SPLOŠNI PSIHIATRIČNI 

MOŠKI ODDELEK - SIII 

MOŠKI ODDELEK – S III 

ODDELEK – S III 

PSIHOTERAPEVTSKI ODDELEK 
– S IV Z DNEVNIM 

PSIHOTERAPEVTSKIM 
PROGRAMOM 

 

ODDELEK ZA ZDRAVLJENJE 

ODVISNOSTI - LI 

ODVISNOSTI – L I GERONTOPSIHIATRIČNI 

ODDELEK - LII 

ODDELEK – L II PSIHIATRIČNI ODDELEK S 
PODALJŠANIM 

ZDRAVLJENJEM – L III 

Organizator zdravstvene  
vzgoje 

ZDRAVSTVENA 

STERILIZACIJA 

PSIHOLOŠKA SLUŽBA 

DELOVNA TERAPIJA 

SOCIALNA SLUŽBA 

MEDICINSKO KEMIČNI 
LABORATORIJ 

LEKARNA v PBI 

EPILEPTOLOŠKA AMB. 

in EEG LAB. 

DISPANZERSKA 

DEJAVNOST 

AMBULANTNE  

DEJAVNOSTI v PB 

ZDRAVSTVENA 

ADMINISTRACIJA 

Zdravnik internist 

TRIAŽNA  AMBULANTA 

PROGRAMI V 

SKUPNOSTI 

 AMBULANTE NA 

TERENU 

SLUŽBA ZA KAKOVOST 

 

Komisija za kakovost in varnost 

 

 

Komisija za OBO 

 

 

Odbor za kakovost in varnost 

 

 

Prehranski  
svetovalec 

SLUŽBA ZA VAROVANJE PODATKOV 

IN INFORMACIJ  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prikaz št. 3: MEZOORGANIZACIJA 2. DEL 

MEDICINSKI SEKTOR 
Strokovni direktor 

SPLOŠNI SEKTOR 
Pomočnik direktorja 

FINANČNI SEKTOR 
Pomočnik direktorja 

DIREKTOR 

SLUŽBA ZA KADRE IN 

ORGANIZACIJO 

KADROVSKA SLUŽBA 

TAJNIŠTVO  

ARHIVSKA SLUŽBA 

PREVOZNA SLUŽBA 

SLUŽBA ZA OSKRBO S 

PREHRANO 

 VZDRŽEVALNO-TEHNIČNA 

SLUŽBA 

 SLUŽBA ZA OSKRBO S PERILOM 

 

FINANČNA SLUŽBA 

FAKTURIRANJE 

BLAGAJNA 

OBRAČUN PLAČ 

RAČUNOVODSKA SLUŽBA 

GLAVNA KNJIGA 

SALDAKONTI 

MATERIALNO KNJIG. 

OSNOVNA SREDSTVA 

PLAN IN ANALIZE 

NABAVNO-SKLADIŠČNA SL.  

ZUNANJI IZVAJALCI 

ČIŠČENJE PROSTOROV 

PRANJE PERILN. INV. 

SLUŽBA ZA PRAVNE ZADEVE 

SLUŽBA ZA ZDR. IN POSL. INF. 

SISTEM 

 

SLUŽBA ZA KAKOVOST 
Vodja kakovosti 

RECEPTORSKA  
SLUŽBA 

 

SLUŽBA ZA VAROVANJE PODATKOV 

IN INFORMACIJ  
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2. ZAKONSKE PODLAGE 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 
− Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
− Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – 
ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP), 

− Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 
40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), 

− Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 
– ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-
K, 49/18 in 66/19), 

− Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora 
za leto 2022, 

− Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 
z ZZZS. 

 
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: 

− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

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

(Uradni list RS, št. 33/11), 
− Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 
− 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

− Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 
94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19), 

− Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 
100/15, 75/17 in 82/18), 

− Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 
108/13 in 100/15), 

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

− Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo 
in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020) 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
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c) Interni akti zavoda: 

 
Statut 

− Statut Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija, z dne, 9. 11. 1993, 
(soglasje Vlade RS z dne, 1. 2. 1994), in uskladitve z dne 28. 9. 2006, 12. 1. 2011 ter 27. 
9. 2016, 

 
Odloki 

− Odlok o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni zavod št.: 511-
02/93-10/1-S z dne 12.1.1993 

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

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

− Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni 
zdravstveni zavod št.: 01403-31/2016/4 z dne 6.9.2016 

 
Strateški dokumenti 

− Strateške usmeritve Psihiatrične bolnišnice Idrija v mandatnem obdobju 2020 – 2024 
− Politika odličnosti, kakovosti in varnosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Poslovnik kakovosti Psihiatrične bolnišnice Idrija 
− Politika upravljanja s fizičnim okoljem v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Politika spremljanja veljavnosti registracij oz. licenc zaposlenih 
− Analiza izpostavljenosti bolnišnice tveganjem 
− Načrt integritete v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Register tveganj v Psihiatrični bolnišnici Idrija 

 
Pravilniki 

− Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Pravilnik o organizaciji in izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v Javnem 

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

hospitaliziranih v Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Pravilnik o kliničnih preizkušanjih zdravil v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev Psihiatrične bolnišnice Idrija v svet zavoda 
− Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih v Psihiatrični 

bolnišnici Idrija 
− Pravilnik o odmeri in izrabi letnega dopusta in drugih celodnevnih odsotnostih v 

Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Pravilnik o računovodstvu Psihiatrične bolnišnice Idrija 
− Pravilnik o notranjem revidiranju 
− Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Pravilnik o internem strokovnem nadzoru v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije v 

javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi 
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− 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 popisu 
− Pravilnik o dodeljevanju, uporabi in upravljanju službenih avtomobilov v Psihiatrični 

bolnišnici Idrija 
− Pravilnik o uporabi računalnikov in druge računalniške opreme v Psihiatrični bolnišnici 

Idrija 
− Pravilnik o videonadzoru na lokaciji Psihiatrične bolnišnice Idrija 
− Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril v 

Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju dostojanstva 

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

zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov v Javnem zdravstvenem zavodu 

psihiatrična bolnišnica Idrija 
− Pravilnik o prostovoljskem delu v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, mamil ali drugih prepovedanih 

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

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

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

− Pravilnik o načinih in pogojih uvrščanja zdravnikov v PPD 
 
Navodila 

− Navodilo za obvladovanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo 
− Navodilo za zbiranje in sortiranje odpadkov, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene 

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

v Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Navodilo o načinu uporabe mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav za 

fotografiranje in snemanje na bolniških oddelkih 
− Navodilo o uporabi za kadilce določenih prostorov v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Navodilo o uporabi zastave Republike Slovenije in drugih zastav v Psihiatrični bolnišnici 

Idrija 
− Navodilo o verifikaciji – notranji presoji HACCP sistema 
− Navodilu o varni uporabi USB ključev 
− Navodilo o režimu delovanja zapornic 
− Navodilo o naročanju delovne obleke in obutve, pisarniškega materiala, čistil, 

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

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

bolnišnici Idrija 
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Poslovniki 

− Poslovnik Sveta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija 
− Poslovnik Strokovno-medicinskega sveta Psihiatrične bolnišnice Idrija 

 
Protokoli 

− Protokol ravnanja uslužbencev v primeru suma zlorabe alkohola, mamila ali drugih 
prepovedanih psihoaktivnih substanc pri pacientih in obiskovalcih 

− Protokol ravnanja z orožjem in drugimi nevarnimi predmeti 
− Protokol izvajanja notranjih presoj v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Protokol vročanja poštnih pošiljk pacientom v bolnišnici 
− Protokol o zagotavljanju tolmača 

 
Drugi akti 

− Generalni hišni red bolnišnice 
− Načrt zaščite, reševanja in neprekinjenega delovanja ob naravnih nesrečah in drugih 

izrednih razmerah v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Klasifikacijski načrt dokumentarnega gradiva Psihiatrične bolnišnice Idrija 
− Katalog zbirk osebnih podatkov v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Katalog informacij javnega značaja Psihiatrične bolnišnice Idrija 
− Klinična pooblastila za zdravnike 
− Organigram bolnišnice 
− Aktivnosti za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti na strokovnem in poslovnem 

področju 
− Obvladovanje dokumentacije v Psihiatrični bolnišnici Idrija  
− Program obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb v Psihiatrični bolnišnici 

Idrija 
− Načrt gospodarjenja z odpadki 
− Načrt o ravnanju z odpadki v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Načrt promocije zdravja na delovnem mestu 
− Pravila o vodenju evidenc delovnega časa, prisotnosti in odsotnosti na delu in obračun 

delovnega časa 
− Pravila pisarniškega poslovanja v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
− Pravila za uporabo osebnega računalnika v prostorih aktivacijske terapije 
− Pravila uporabe pralnega in sušilnega stroja v aktivacijski terapiji 
− Požarni red s prilogami 
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3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 
 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča: 
− dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022, 
− Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) 

(Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21), 
− Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 

in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 
139/20), 

− Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022, 

− Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 
− Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, 
− Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 
67/17 in 84/18). 

 

a) Makroekonomska izhodišča 
Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2022 so: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,7% 5,1% Realna rast BDP 

- od tega v javnem sektorju 

Nominalna rast povprečne bruto 
plače  na zaposlenega 

Ključni agregati 
Jesenska 
napoved  
2021 za l. 

2022 

 

Jesenska 
napoved  
2020 za l. 

2021 

1,2% 0,9% 

-1,6% 1,0% 

Realna  rast povprečne bruto plače  
na zaposlenega -0,8% -0,7% 

- od tega v javnem sektorju 

Nominalna rast prispevne osnove 
(mase plač) 

Letna stopnja inflacije 

Povprečna rast cen - inflacija 

1,9% 1,5% 

2,0% 1,6% 

2,2% 1,6% 

-0,6% -3,5% 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
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b) Splošna izhodišča: 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja splošna izhodišča: 

••  Dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022  

••  Dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 
2022  

••  Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list 
RS, št. 174/20) 

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

••  Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS št. 
152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE 

••  Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Uradni list RS št. 175/20) 

••  Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 
3/21), 

••  Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih. 
 

c) Pomembnejši elementi na področju ukrepov za omilitev posledic COVID-19: 
••  sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme na podlagi 37. člena 

ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske 
unije, 

••  financiranje izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na podlagi 41. člena ZZUOOP 
iz proračuna Republike Slovenije, ki poteka v skladu z navodili ministra za zdravje, 

••  zagotavljanje sredstev zaradi izpada programa zaradi zagotavljanja prostorov in kadra, 
ki jih javni zdravstveni zavodi prejmejo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi 40. 
člena ZZUOOP, 

••  dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19, v višini 30 % osnovne 
plače na podlagi 56. člena ZZUOOP in 18. člena ZIUOPDVE iz proračuna Republike 
Slovenije, 

••  19. člen ZZUOOP določa plačilni rok 60 dni za vse obveznosti, ki so jih javni zdravstveni 
zavodi prevzeli po 23. 10. 2020, 

••  zagotavljanje sredstev za dodatek po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne 
pogodbe za javni sektor na podlagi 123 člena ZIUOPDVE iz proračuna Republike 
Slovenije, 

••  financiranje dodatka za delo v kritičnih razmerah za javne uslužbence na delovnih 
mestih plačne skupine J, skladno s 87. členom ZIUPOPDVE; 

••  financiranje cepljenja proti COVID-19 na podlagi 31. člena ZIUPOPDVE, 

••  povrnitev sredstev v višini 80 odstotkov razlike med polno vrednostjo mesečnega 
dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah (brez ločeno zaračunljivih 
materialov in storitev) in poročano vrednostjo programa v obdobju, se uveljavlja 
zahtevek vsem izvajalcem bolnišnične zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži, 
ki so zaradi obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali prilagoditi način 
izvajanja programa zdravstvene dejavnosti ter jim je bilo zato začasno onemogočeno 
izvajanje pogodbenih obveznosti do ZZZS. 
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d) Pomembnejši elementi na področju plač: 
••  dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022, ki se financirajo iz državnega proračuna, 

proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. 
takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila 
zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2022 (Ne glede na 
to pa se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število 
zaposlenih, vendar  izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter 
za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU. 

••  57. člen ZIPRS2122 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna 
izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih 
na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja 
obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo 
primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte 
(konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki 
delodajalcev za socialno varnost),  

••  deseti odstavek 58. člena ZIPRS2122 določa, da lahko v svojem finančnem načrtu 
posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte 
(konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz 
podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške 
dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom 
prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta 
(drugi odstavek 61. člena ZIPRS2122),  

••  redna delovna uspešnost, 

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

 

e) Pomembnejši elementi na področju cen zdravstvenih storitev: 
••  sredstva za regres se v letu 2022 vračunajo v vrednost programov oziroma v cene 

zdravstvenih storitev v višini minimalne plače v tekočem letu na planiranega delavca, 

••  sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se vračunajo v 
vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini, dogovorjeni v 
preteklem letu, povečani za koeficient rasti povprečne plače, kot izhaja iz zadnjega 
veljavnega Sklepa o uskladitvi minimalne premije dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence, 

••  v izbranih kalkulacijah specialistične zunajbolnišnične dejavnosti se upošteva 
sprememba sestave kadra tako, da se tehnika zdravstvene nege nadomesti z 
diplomirano medicinsko sestro/višjo medicinsko sestro, 

••  bolnišnica bo v okvir prejemkov zaradi epidemije COVID-19, ki se vključujejo v 
načrtovanje prihodkov v letu 2022, vključila: 

••  prihodke iz naslova izpada zdravstvene dejavnosti po 22. členu Zakona o dodatnih 
ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Ur. l. RS., št. 15/21 -ZDUOP),  

••  prejemke zaradi izpada zdravstvene dejavnosti iz 76. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/20 in 61/20), ki določa, da se iz proračuna RS izvede 
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povračilo sredstev v višini 80% razlike med polno vrednostjo mesečno dogovorjenega 
programa za leto 2022 (brez LZM) in realizirano vrednostjo programa v letu 2022, 

••  povračila stroškov izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 iz 41. člena 
ZZUOOP. 

 
V primeru, da bodo sprejeta spremenjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov oziroma v 
primeru dodatnih sprememb v zvezi s financiranjem programov v letu 2022, ki bi vplivale na 
prvotno pripravljen in sprejet finančni načrt bolnišnice, bo pripravljen rebalans finančnega 
načrta. 
 
 

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022 
4.1. LETNI CILJI 

1.1. LETNI CILJI 
CILJ 1: Uravnoteženo poslovanje bolnišnice 
Ukrep št. 1: Doseganje planiranega programa bolnišnice 
Bolnišnica bo v letu 2022 načrtovala program za obravnavo pacientov in pacientk (v 
nadaljevanju pacientov) skladno z načrtom delovnega programa za leto 2022, v skladu s 
Splošnim dogovorom za leto 2022 in podpisano pogodbo z ZZZS za leto 2022 in na podlagi 
sprejetega finančnega načrta za leto 2022 s strani Sveta zavoda. 
Bolnišnica se bo prilagodila epidemiološkim razmeram v Republiki Sloveniji, navodili pristojnih 
služb in KOBO iz PB Idrija in spremljala okoliščine, ki vplivajo na doseganje planiranega 
programa. 
Ukrep št. 2: Obvladovanje poslovnih procesov s poostrenim notranjim nadzorom javnih 
financ  
Bolnišnica si bo tudi v letu 2022 prizadevala za dolgoročno stabilno poslovanje bolnišnice, 
uravnoteženo kadrovsko in finančna politiko, delovala v okviru navodil, priporočil, izvajanju 
zakonskih določb ustanovitelja ter delovala transparentno in zakonito. Spremljali bomo 
kazalnike gospodarnosti in skladno s kazalniki pravočasno ukrepali z varčevalnimi ukrepi tako 
na področju obvladovanja stroškov kot na področju zaposlovanja. 
Ukrep št. 3: Obvladovanje stroškov za material in storitve 
Obvladovanje stroškov materiala in storitev mora biti v skladu s finančnim načrtom za leto 
2022. Bolnišnica bo s sistemskim obvladovanjem stroškov za material in storitve v okviru 
finančnega načrta mesečno spremljala gibanje teh stroškov s ciljem, da čimbolj optimizira 
svoje poslovanje. V ta namen bo uprava bolnišnice nadaljevala z izvajanjem tistih sistemskih 
ukrepov, ki so se v preteklosti izkazali kot učinkoviti in so prispevali k znižanju odhodkov 
bolnišnice in sicer z racionalizacijo načrtovanja potreb po nabavi blaga oz. po naročanju 
storitev in intenzivnejša vključenost vodij služb v procese načrtovanja, z nadzorom nad 
naročanjem blaga in storitev. 
Ukrep št. 4: Uravnotežena kadrovska in finančna politika 
Uravnotežena kadrovska in finančna politika mora bit v skladu z registrom tveganj, planov 
kadrov in v skladu s finančnim načrtom (povečevanje/zniževanje kadrov, organiziranost dela, 
deficitarnost poklicev, obremenjenost kadra in predvidenih prilivov in odlivov kadrov zaradi 
upokojitve, odhodov, smrti).  
Ukrep št. 5: Izvajanje sistema notranjega revidiranja 
Bolnišnica bo v letu 2022 nadaljevala z notranjim revidiranjem poslovanja. Revidiranje 
poslovanja za leto 2021 je planirano v februarju 2022. Program notranje revizije za leto 2022 
je svet zavoda sprejel na seji meseca februarja 2022. V februarju 2022 je v načrtu izpeljati javni 
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razpis za izvajalca notranje revizije za leto 2022 in 2023. Izpeljali bomo tudi načrt notranjega 
revidiranja za leto 2022. Poročila izvedenih notranjih revizij bomo umestili v dnevni red 
planiranih sej Sveta zavoda in predstavili izsledke poročil notranjih revizij. 
Ukrep št. 6: Izvajanje javnih naročil 
Bolnišnica bo v 2022 dosledno izvajala javna naročila in nadzor nad naročanjem blaga in 
storitev.  Plan izvedbe javnih naročil za leto 2022 je predstavljen v tabeli v nadaljevanju. 
 
Tabela št. 1: Načrt izvedbe javnih naročil v 2022  

Št. Predmet  JN Vrsta JN Okvirna  vrednost 
JN z DDV 

Terminski plan izvedbe 

1. Obnova kuhinje 
(DIIP, IP, obnova, oprema) 

NMV 70.000 maj 

5. 2. Obnovitev podpornih zidov NMV 70.000 maj 

 
Tabela št. 2: Načrt izvajanja odprtih javnih naročil v 2022 

Št. Predmet  JN Vrsta JN  Izbrani dobavitelj Letna 
vrednost 

pogodbe z 
DDV 

Trajanje 
pogodbe 

1. Storitve čiščenja 
prostorov PB 
Idrija 

Odprti 
postopek 

 MIV Servis, d.o.o., 
Maribor 

305.097,60 
€ 

1.3.2021 
do 
28.2.2026 

2. Konvencionalna 
in ekološka živila 

Odprti 
postopek 

 Impuls, Domžale,  d.o.o.,  
Mercator, d. d., Ljubljana 
Geaprodukt d. o. o.,  
Žito d.o.o.,  Ljubljana 
Mlinotest d. d., 
Ajdovščina 
Mesarstvo Oblak d.o.o.,  
PIVKA Perutninarstvo d. 
d.,  
Ljubljanske mlekarne 
d.o.o.,  
Mlekarna CELEIA d.o.o.,  
Pomurske mlekarne d. 
d.,  
NEKTAR NATURA d.o.o.,  
KVIBO, d.o.o., Pristava, 
Tržič 
Consult Commerce 
d.o.o.,  
KZ AGRARIA KOPER z.o.o. 
Blaž ŠIFRER, Žabnica 
Mihael TUŠEK  
Katica PREZELJ 
DOMAČIJA LOJZ s. p.,  
Maja MLINAR, Sp. Idrija 
Marko PIRIH s. p., Sp. 
Idrija  
KGZ IDRIJA z.o.o., Idrija 
SKUPAJ LETNA 
VREDNOST Z DDV 

10.680,00 € 
45.084,00 € 
26.931,00 € 
16.781,00 € 
  6.893,00 € 
  9.862,00 € 
24.600,00 € 
     642,00 € 
  8.770,00 € 
41.051,00€ 
  1.649,00 € 
14.895,00 € 
  2.532,00 € 
18.782,00 € 
  6.835,00 € 
  4.106,00 € 
  2.080,00 € 
  1.388,00 € 
  5.410,00 € 
  2.631,00 € 
62.714,00 € 
 
314.316,00 
€ 

1.10.2021 
do 
30.9.2023 
 
 
 
 
 

3. Izvedba 
akreditacije po 
mednarodnem 
standardu za 
bolnišnice 

NMV  IUZ d.o.o., Ljubljana    21.130,00 
€ 

1.11.2021 
do 
31.10.2023 
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Bolnišnica sodeluje tudi v štirih postopkih skupnega javnega naročanja, ki ga je za zdravstvene 
zavode po pooblastilu izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije: 
 

Tabela št. 3: Pregled izvedenih skupnih javnih naročil v letu 2021, ki veljajo tudi v 2022 

Št. Predmet  JN Vrsta 
JN 

Izbrani dobavitelj Letna vrednost 
pogodbe z DDV 

Trajanje pogodbe 

1. Dobava zemeljskega 
plina 

SJN PETROL d.d.,.  102.220,00 € 1.1.2022-31.3.2022 

2. Dobava električne 
energije 

SJN PETROL d.d.,  121.146,00 € 1.1.2022 do 
31.12.2022 

3. Dobava zaščitnih 
sredstev 

SJN Paul Hartmann Adriatic 
d.o.o.,  
 Group                              
Formadent 
d.o.o.,                              
Mimaro 
d.o.o.,                               
Sanolabor                        

3.148,00  €  
 6.710,00 € 

466,00  € 
         2.733,00  €  

9.493,00 € 

1.11.2021 do 
30.4.2022 

4.  Pisarniški material SJN Mladinska knjiga     EXTRA 
LUX d.o.o., Ljubljana-Črniče 

  7.130,00 €                          
10.736,00 € 

      1.4.2021 do 
31.3.2023 

 
PREGLED LETNEGA CILJA, Z NAČRTOVANIMI AKTIVNOSTMI: 

Opis cilja Aktivnost za 

dosego ciljev 

Ciljna vrednost Realizacija Ciljna vrednost 

 

Uravnoteženo 
poslovanje 
bolnišnice  

1. Doseganje 
planiranega 
programa 
bolnišnice do 
ZZZS 

• delež realizacije 
programa glede na 
plan, dogovorjen v 
pogodbi z ZZZS 

• delež sprejemov in 
odpustov pacientov v 
vseh programih po 
pogodbi z ZZZS 

• delež sprejemov in 
odpustov pacientov, s 
pridruženo okužbo 
COVID-19 

• število opravljenih 
testiranj COVID-19  
pri pacientih in 
zaposlenih  

• število cepljenj pri 
pacientih in 
zaposlenih (vsa 
cepljenja) 

• notranji nadzori  

• nadzori pristojnih 
institucij 

• uskladitev sklepov 
direktorja in 
strokovnega 
direktorja  

• 100% realizacija 
programa glede 
na plan 
 

• Analiza 
 

 

• evidenca in 
analiza 

 
 

• Evidence in 
analiza 

 
 

• Evidence in 
analiza 

 

• Plan in analiza 

• Evidence in 
analiza 

• Evidence in 
analiza 

• Primerjalno z 2021 

 

 

• Povečanje za 20% kot 

2021 

 

• Primerjalno z 2021 

 

 

• Primerjalno z 2021 

 

 

• Primerjalno z 2021 

 

• 5 notranjih nadzorov 

• 0 pogodbenih kazni 

 

• 5 protokolov 
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Obvladovanje 
poslovnih 
procesov s 
poostrenim 
notranjim 
nadzorom javnih 
financ  

• notranje kontrole 
kazalnikov 
gospodarnosti 
 

• izredne revizije 

• spremljanje 
kazalnikov, 
analiziranje 
 

• poročanje svetu 
zavoda, 
umestitev 
predlogov, 
rešitev 

• Primerjalno z 2021 
 

 

• Do 1 izredna revizija 

2. Obvladovanje 
stroškov za 
material in 
storitve 

• deleži stroškov za 
material in storitve 
glede na celotne 
prihodke in odhodke 

 

 

• delež stroškov po 
posameznih sektorjih 

• v skladu s planom* 
oz. primerjalno z 
dvigom cen, 
nepredvidene 
okoliščine, ki 
vplivajo na dvig 
generalnih 
stroškov 

• evidenca 

• Primerjalno z 2021 
 

 

 

 

• Analiza za plan  2023 

Uravnotežena 
kadrovska in 
finančna politika 

3.  

• fluktuacija kadra 

• spremljanje potreb  

• re organizacija 
zaposlenih po službah 
medicinskega in 
splošnega, 
nemedicinskega 
sektorja 

• v skladu s planom 

• evidentiranje 

• urniki delovnih 
obveznosti 
zaposlenih, 
usklajen s 
poslovno in 
strokovno vizijo 

• do 5 odhodov 

• do 5 novih zaposlitev 

• 5 urnikov dela  

Izvajanje 
sistema 
notranjega 
revidiranja 

4.  

• notranja revizija  
 

• izredne revizije 
 

• v skladu s planom 
notranje revizije 

• poročanje svetu 
zavoda, umestitev 
predlogov, rešitev 

• učinkovitost 

 

 

 

 

5. izvajanje javnih 
naročil  

• število realiziranih JN 
glede na plan dela 

• izredne revizije 

• vsa izvedena JN  
 

• poročanje svetu 
zavoda, umestitev 
predlogov 

• 2 JN 

 

CILJ 2: Kakovostna in varna obravnava, usmerjena v pacienta 
Bolnišnica zagotavlja celovito psihiatrično oskrbo s ponudbo sodobnih in kakovostnih 
programov zdravljenja in psihosocialne rehabilitacije na področju zahodnega dela Slovenije. 
Zagotavlja se uporaba najsodobnejših metod zdravljenja duševnih bolezni, širitev strokovnih 
vsebin v hospitalni in izvenhospitalni dejavnosti, oblikovanje in širitev mreže in obsega 
dejavnosti izvenhospitalnih služb na terenu, razvoj in širitev programa psihiatričnega 
zdravljenja in oskrbe v skupnosti, razvoj in širitev programa obiska zdravnika na domu, zasnova 
projekta vzpostavitve dnevnih centrov, spoštovanje načel strokovne in poslovne etike ter 
odgovornosti. 

Ukrep št.1:  Zagotavljanje varnega bolnišničnega okolja 
V bolnišnici se bomo trudili, da bo bolnišnično okolje za paciente (velja za oba spola) čisto, 
varno in zdravo. Vzdrževalna dela bodo potekala v skladu s finančnim načrtom in načrtom 
vzdrževalnih del za leto 2022.  

Ukrep št. 2: Spremljanje strokovne učinkovitosti - kakovosti in varnosti 
zdravstvene obravnave 
Bolnišnica bo še naprej vzdrževala in nadgrajevala sistem vodenja kakovosti po mednarodnem 
akreditacijskem standardu, uvedla izboljšave v že obstoječem sistemu spremljanja kakovosti 
in varnosti. V bolnišnici bomo skladno z načrtom izvajali strokovne nadzore, varnostne vizite  
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in pogovore o varnosti, spremljanje in analiziranje neželenih dogodkov oz. druge potencialne 
dejavnike tveganja, skladno s programom Politike kakovosti in varnosti. V bolnišnici je 
prioriteta zagotavljati delovanje sistema vodenja kakovosti in varnosti bolnišnice v skladu s 
Politiko odličnosti, kakovosti in varnosti bolnišnice, strateškimi usmeritvami bolnišnice ter 
standardi kakovosti in varnosti.  

Ukrep št. 3: Spremljanje in analiziranje obveznih in neobveznih kazalnikov 
kakovosti ter kliničnih poti skladno s politiko kakovosti in varnosti v bolnišnici  
Merjenje rezultatov dela v bolnišnici je nujno za njihovo vrednotenje, saj omogoča 
prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Z meritvami lahko spremljamo tudi 
učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov. V povezavi s spremljanjem 
kazalnikov kakovosti se, podobno kot zadnja leta, izkazuje nujnost načrtovanja boljše 
informacijske podpore. 

Ukrep št. 4: Klinične poti 
Klinična pot je orodje, ki zdravstvenemu timu omogoča racionalno in na znanstvenih dokazih 
utemeljeno obravnavo pacienta, spremljanje opravljenega dela ter kazalnikov kakovosti, 
natančnejše dokumentiranje in lažjo notranjo presojo zdravstvene prakse. Pomaga pri 
seznanjanju pacienta s predvidenim potekom njegove zdravstvene obravnave in je 
pripomoček za izračun stroškov obravnave. Klinične poti se glede na organizacijske 
spremembe in spremembe smernic zdravljenja stalno posodabljajo.  V bolnišnici nameravamo 
postopoma izvesti digitalizacijo kliničnih poti. V bolnišnici se bomo trudili sprejemati nove in 
posodabljati sprejete klinične poti. 

Ukrep št. 5: Učinkovito upravljanje sistema varstva osebnih podatkov 
pacientov 
Varovanje osebnih podatkov pacientov je ključnega pomena za zagotavljanje varnosti. V 
bolnišnici bomo na tem področju opravili revizijo ključnih dokumentov bolnišnice, ki urejajo 
področje varstva osebnih podatkov, evidence obdelav osebnih podatkov in njihovo 
upravljanje, ter izvedbo nadzora nad spoštovanjem pravil zaščite osebnih podatkov v 
bolnišnici, ki je bil opravljen tako za področje osebnih kot tudi medicinskih podatkov na 
področju informacijske tehnologije. Upoštevali bomo tudi določila zakona o pravicah 
pacientov. 

Ukrep št. 6: Izboljšanje dostopnosti do ustrezne zdravstvene pomoči in oskrbe 
za osebe s težavami v duševnem zdravju in sodelovanje z zunanjimi 
institucijami na področju duševnega zdravja 
Psihiatrična bolnišnica Idrija upravlja lokacijsko razpršeno mrežo splošnih psihiatričnih 
ambulant in ambulant za klinično psihologijo, in sicer v Logatcu, Postojni, Žireh,  Izoli in Kopru. 
S tem je izboljšala  dostopnost do ustrezne zdravstvene pomoči in oskrbe za osebe s težavami 
v duševnem zdravju. 
Bolnišnica zagotavlja dostopnost do zdravstvenih storitev spec. amb. obravnave v lokalnem 
okolju, zagotavlja storitev skupnostne psihiatrične obravnave (PZS) in nadzorovano obravnavo 
(NO) v lokalnem okolju, zagotavlja storitev v okviru programa obiska zdravnika na domu. Prav 
tako se v procesih zdravljenja in rehabilitacije (tako v hospitalnem kot izven hospitalnem delu) 
skupaj s pacienti poišče najustreznejše oblike pomoči v lokalnem okolju in s tem zagotavlja 
sodelovanje z zunanjimi institucijami na področju duševnega zdravja (iz vseh sektorjev). 
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PREGLED LETNEGA CILJA, Z NAČRTOVANIMI AKTIVNOSTMI: 
Opis cilja Aktivnost za 

dosego ciljev 

Ciljna vrednost Realizacija Ciljna vrednost 

Kakovostna in varna 
obravnava, usmerjena 
v pacienta 

6. Zagotavljanje 
varnega 
bolnišničnega 
okolje 

• Vzdrževanje 
objektov, 
bolnišničnih 
oddelkov s 
priporočili zunanjih 
nadzorov in v okviru 
plana vzdrževalnih in 
investicijskih del 

• Vzdrževanje okolice, 
pregled nevarnosti 
(drevesa, klančine, 
arhitektonske ovire), 
zagotavljanje čistoče 

• Zagotavljanje 
varnosti pacientov 
na oddelku in izven 

• Organizacija 
bolnišničnih 
oddelkov 

• evidenca nadzorov, 
evidentiranje 
potreb po 
bolnišničnih 
oddelkih 

 

 

• popis 
 

• število incidentov 
na oddelku in izven 
 

• zagotavljanje 
varne, strokovne 
obravnave 

• 0 
nepredvidenih 
dogodkov 
 
 
 
 
 

• 0 nevarnosti 
 

 

• Do 3 
incidentov 
 

• O pritožb 
pacientov in 
zaposlenih 

Spremljanje 
strokovne 
učinkovitosti - 
kakovosti in 
varnosti 
zdravstvene 
obravnave 

• Skladno s standardi 
vzdrževanje in 
nadgradnja sistema 
vodenja kakovosti, 
skladno s priporočili 
skrbnice za kakovost 

• Skladno s POBO 
 
 

• Skladno z uredbami 
MZ 

• Pritožbe pacientov in 
svojcev, reševanje 

• Zunanji nadzori, 
priporočila, uskladitev 
priporočil  

• Spremljanje storitev 
služb medicinskega 
sektorja za paciente 

• Sodelovanje z 
zunanjimi 
institucijami, 

• Revidiranje in 
umestitev korekcij 
iz presoje 2021, 
Izboljšave, 
revidiranje 
 

• Analiza, načrt 
 

 

• Analiza, 
sprejemanje 
dokumentov, 
skladno s 
poslovnim in 
strokovnim 
načrtom, SMS 

• Evidentiranje, 
ukrepanje, analiza 

• Evidence 
 

• Evidence 
 

• Popis storitev 
strokovne 
učinkovitosti v 
skladu z urniki dela 
na oddelku in 
delom v pisarni 

• Evidenca, analiza 
 

• Do 5 korekcij 
ob naslednji 
presoji 

 

 

• Izveden načrt 
 

• 0 zavrnitev 
predlogov 

 

 

 

• Do 0 ukrepov 

• Do 5 pritožb 

• Do 5 
priporočil 

 

• Skladnost s 
številom 
pacientov 

 
 

• 1 skupen 
projekt 
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7. Spremljanje in 
analiziranje 
obveznih in 
neobveznih 
kazalnikov 
kakovosti 
skladno s 
politiko 
kakovosti in 
varnosti v 
bolnišnici 

• Kazalnik Padci,  

• Kazalnik Razjeda 
zaradi pritiska,  

• Izvajanje posebnega 
varovalnega ukrepa, 

• Število neželenih 
dogodkov 

• Kazalnik MRSA  

• Kazalnik 
Zadovoljstvo s 
prehrano,  

• Kazalnik Kako 
zadovoljni ste z 
zdravstveno 
obravnavo 

• kazalnik Podaljšane 
hospitalizacije  

• kazalnik predlogov, 
koliko pacientov je 
bilo predlaganih v 
zavodsko varstvo po 
75.členu Zakona 

• kazalnik števila 
obiskov zastopnice 
pacientov pravic na 
področju duševnega 
zdravja 

• število pacientov, 
obravnavanih s 
strani sodišča kjer je 
bil podan predlog za 
zdravljenje brez 
privolitve 

• kazalnik odpusti 

• kazalniki HACCP 

• kazalniki POBO 

• analiza kazalnikov, 
primerjalna analiza z 
rezultati v 2021 

• primerjalno z 
2021 

8. Klinične poti  • Revidiranje obstoječih 
 
 
 

• Uvajanje novih  
 

• Pregled učinkovitosti 
uporabe kliničnih poti 

• Evidenca verzij 
 
 
 

• Potrditev s strani 
SMS 

• Analiza 

• revidiranje 
50% kliničnih 
poti v PBI 

• 1 nova KP 
 

• Pregled 
učinkovitosti 
3 KP 

Učinkovito 
upravljanje 
sistema varstva 
osebnih 
podatkov 
pacientov 

9.  

• Revidiranje 
dokumenta 

• Evidenca št. 
pacientov, ki ne želijo, 
da se podajo podatkov 
svojcev, s ciljem 
zagotavljanj pravic 

• Revidiranje seznama 
pooblaščenih oseb, ki 
imajo dostop do 
podatkov pacientov 

• Zagotavljanja varstva 
zdravstvene 
dokumentacije v 
arhivu bolnišnice 

• Revidiran dokument 
 

• Evidentiranje v 
sprejemni zapisnik 

 
 

• Evidenca 
 

 

• Pregled protokola 

• Algoritem 
 

• Pregled  20 
sprejemnih 
zapisnikov  

 
 

• Nova 
evidenca 

 

• Uskladitev 
ugotovitev 
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Izboljšanje 
dostopnosti do 
ustrezne 
zdravstvene 
pomoči in oskrbe 
za osebe s 
težavami v 
duševnem 
zdravju in 
sodelovanje z 
zunanjimi 
institucijami na 
področju 
duševnega 
zdravja 

• kazalnik števila 
pacientov v PZS 

• Kazalnik števila 
pacientov v NO 

• Kazalnik števila 
pacientov v programu 
obisk psihiatra na 
domu 

• Kazalnik števila 
pacientov v CDZO 

• Kazalnik odpustov z 
bolnišnice 

• Kazalnik obravnavanih 
pacientov v okviru 
ambulant v 
dislociranih enotah 

• analiza kazalnikov, 
primerjalna analiza 
z rezultati v 2021 

• primerjalno z 
2021 

 

CILJ 3: Zagotavljanje kakovostnega in varnega delovnega okolja za zaposlene 
Vsak zaposleni v bolnišnici odgovarja za kakovostno izvajanje svojega dela pred svojim 
nadrejenim. Vodje služb oz. oddelkov kot lastniki procesov v službi oz. oddelku, ki jo/ga vodijo, 
odgovarjajo za učinkovitost delovnega procesa v službi oz. oddelku in doseganje določenih 
ciljev procesa. V ta namen so kot vodje tudi pooblaščeni, da upravljajo in koordinirajo delo 
zaposlenih, ki so vključeni v proces. Skrbniki procesov so odgovorni za celotno obvladovanje 
procesov (načrtovanje, organiziranje, izvajanje, merjenje, obračunavanje, zaračunavanje 
storitev, ukrepanje v primeru odmikov od ciljev, obvladovanje naročil in reklamacij, dodatne 
storitve, analiziranje in predlaganje izboljšav, poročanje). 

Ukrep št. 1: zagotavljanje varnega delovnega okolja 
V bolnišnici se bomo trudili, da bo delovno okolje za zaposlene (velja za oba spola)  čisto, varno 
in zdravo. Vzdrževalna dela bodo potekala v skladu s finančnim načrtom in načrtom 
vzdrževalnih del za leto 2022.  

Ukrep št. 2: Področje varovanja objektov  
Na tem področju je bil pripravljen nov  osnutek internega akta o videonadzoru, vendar zaradi 
epidemije še ni bil dokončno usklajen in  sprejet.  

Ukrep št. 3: Učinkovito upravljanje sistema varstva osebnih podatkov 
zaposlenih 
Varovanje osebnih podatkov zaposlenih je ključnega pomena za zagotavljanje varnosti. V 
bolnišnici bomo na tem področju opravili revizijo ključnih dokumentov bolnišnice, ki urejajo 
področje varstva osebnih podatkov, evidence obdelav osebnih podatkov in njihovo 
upravljanje, ter izvedbo nadzora nad spoštovanjem pravil zaščite osebnih podatkov v 
bolnišnici, ki je bil opravljen tako za področje osebnih kot tudi medicinskih podatkov na 
področju informacijske tehnologije. 

Ukrep št. 4: Izvajanje aktivnosti varstva pri delu in požarne varnosti 
Bolnišnica bo velik poudarek namenila pripravi analize stanja na področju zagotavljanja 
varnosti in zdravja pri delu z namenom boljšega obvladovanja tveganj za varnost in zdravje 
zaposlenih.  

Ukrep št. 5: Izboljšanje učinkovitosti delovnih procesov 
Bolnišnica bo v letu 2022 pregledala delovne procese v medicinskem in splošnem, 
nemedicinskem sektorju (po organigramu), s ciljem optimiziranja delovnih procesov v skladu 
s strokovnimi smernicami in zagotavljanja storitev različnih služb za paciente (velja za oba 
spola). 
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Ukrep št. 6: Vlaganje v znanje in razvoj človeških virov 
Bolnišnica bo skladno s finančnimi zmožnostmi in glede na opredeljene kvote za izobraževanje 
tudi v letu 2022 spodbujala izobraževalno dejavnost. Sredstva za izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih bodo primarno namenjena zaposlenim za udeležbo pri vseh oblikah 
izobraževanja ob delu ali v zvezi z delom, ki jim omogočajo pridobitev potrebnih znanj in 
izkušenj za delo v kliničnem okolju.  

Ukrep št. 7: Komuniciranje 
V bolnišnici se zavedamo, da je komuniciranje med zaposlenimi in vodstvom tako na 
poslovnem kot strokovnem področju izrednega pomena, prav tako s predstavniki sindikatov. 
Komuniciranje je ključni dejavnik za zagotavljanje informiranosti zaposlenih in krepitev njihove 
pripadnosti, krepitev medosebnih odnosov in vzpostavitev delovnega okolja, ki temelji na 
strokovnosti, odgovornosti ter človekoljubnem poslanstvu. 
 
PREGLED LETNEGA CILJA, Z NAČRTOVANIMI AKTIVNOSTMI: 

Opis cilja Aktivnost za 

dosego ciljev 

Ciljna vrednost Realizacija Ciljna vrednost 

Zagotavljanje 
varnega 
delovnega okolja z 
zaposlenimi in za 
zaposlene 

Zagotavljanje 
varnega delovnega 
okolja 

• Vzdrževanje 
objektov, s priporočili 
zunanjih nadzorov in 
v okviru plana 
vzdrževalnih in 
investicijskih del 

• Vzdrževanje okolice, 
pregled nevarnosti 
(drevesa, klančine, 
arhitektonske ovire), 
zagotavljanje čistoče 

• Skrb zaposlenih, da 
ravnajo z 
inventarjem, 
medicinsko opremo,  
merilnimi sredstvi in 
drugo opremo 
odgovorno  

• Dosledno 
upoštevanje 
priporočil KOBO in 
nošenje OVO 

• Pomoč drug 
drugemu ob 
nepredvidenih 
situacijah (padci, 
zdrsi, zlomi, nenadna 
bolezen) 

• Skrb za odpadke, 
ločevanje odpadov 

• evidenca nadzorov, 
evidentiranje potreb 
po bolnišničnih 
oddelkih in pisarnah 
zaposlenih 
 

• popis 
 
 
 
 

• Evidenca  po potrebi 
pogostejših 
vzdrževalnih del  

 

 

• Priporočila KOBO 
 

 

• Dežurna služba  
 

 

 

• Evidenca odpadkov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 0 namernih 
poškodb 

 

 

• 0 nesoglasij  
 

 

• 0 izrednih 
dogodkov 

 

 

Področje varovanja 
objektov 

• Video nadzor, 
skladnost z zakonodajo 

 

• Evidence 
nepredvidenih 
dogodkov 

• 0 izrednih 
dogodkov 
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Učinkovito 
upravljanje sistema 
varstva osebnih 
podatkov 
zaposlenih 
 

• Revidiranje 
dokumenta 

• Revidiranje seznama 
pooblaščenih oseb, ki 
imajo dostop do 
podatkov zaposlenih 

• Arhiv  

• Revidiran dokument 
 

• Evidenca 
 
 
 

• Zagotavljanje varnega 
prostora 

 

Izvajanje aktivnosti 
varstva pri delu in 
požarne varnosti 
 

• Revidiranje obstoječih 
dokumentov 

• Uvajanje novih 
dokumentov, z oceno 
tveganja 

• Redni zdravniški 
pregledi 

• Izobraževanja in 
usposabljanja na 
področju varstva pri 
delu in požarne 
varnosti 

• Evidenca  
 

• Evidenca novih verzij 
 

 

• Evidenca opravljenih 
pregledov 

• Evidenca izobraževanj 
in usposabljanj 

 
 
 
 
 
 
 

• 3 
izobraževanja 
 

Izboljšanje 
učinkovitosti 
delovnih procesov 
 

• Pregled sistematizacije 
delovnih mest  
 

• Pregled delovnih 
procesov, urnik dela 

• načrt reorganizacije 
 

• načrtovanje 24 urnega 
delovnega procesa 
skupaj z zaposlenimi  
 
 

• Revidiran dokument 
 

• Analiza 
 

• Skladnost z internimi 
akti in zakonodajo 

• Osnutki razporedov 
zaposlenih v skladu s 
predlogi zaposlenih -
načrtovanja izmen, 
odsotnosti, timsko delo 

 
 
 
 

 
 
 

• 0 pritožb 

Vlaganje v znanje in 
razvoj človeških 
virov  

• Kvota sredstev 
namenjena 
izobraževanju 
medicinskemu in 
splošnemu, 
nemedicinskemu 
sektorju 

• Plan izobraževanj 

• Število zunanjih 
izobraževanj 

• Število notranjih 
izobraževanj 

• Možnost izposoje 
literature v knjižnici 

• Sklep o kvotah 
 

 

 

• izvedba načrta vodij 
služb 

• Evidenca 
 
 

• evidenca 
 

• evidenca 

• primerjalna 
analiza z 
rezultati v 
2021 

 
 
 
 
 

• vsaka služba 
vsaj 2 

• do 3 

 Komuniciranje • Redna srečanja  z 
zaposlenimi, vodji 
služb 

• Zagotavljanje pravic 
zaposlenim 

 

• Pritožbe zaposlenih, 
reševanje pritožb, 
nabiralnik, pritožb in 
pohval 

• Predlogi, inovacije s 
strani zaposlenih 

• Kazalnik Merjenje 
organizacijske klime 

• Evidence srečanj, 
sestankov 

 

• Zakonodajni predpisi 
iz kolektivne pogodbe 
in notranji akti-
Evidenca 

• Evidenca, analiza 
 
 
 
 
 

• Analiza kazalnika 

• Do 8 
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CILJ 4: Obvladovanje tveganj  v Psihiatrični bolnišnici Idrija: Register poslovnih 
in strokovnih tveganj  
Bolnišnica bo v letu 2022 upravljala z registrom tveganj na poslovnem področju in strokovnem 
področju in ga tudi revidirala in dopolnila.  

Ukrep št. 1: Register poslovnih tveganj: 
V registru poslovnih tveganj so/bodo opredeljena ključna poslovna tveganja, ki jim je 
bolnišnica izpostavljena pri svojem poslovanju, ter ukrepi za odpravo tveganj.  

Ukrep št. 2: Register tveganj na strokovnem področju: 
V registru tveganj so/bodo opredeljena ključna strokovna tveganja, ki jim je bolnišnica 
izpostavljena pri svojem poslanstvu ter ukrepi za odpravo tveganj.  
 
PREGLED LETNEGA CILJA, Z NAČRTOVANIMI AKTIVNOSTMI: 

Opis cilja Aktivnost za dosego 

ciljev 

Ciljna vrednost Realizacija Ciljna vrednost 

Obvladovanje tveganj 
v PBI: register 
poslovnih in 
strokovnih tveganj 

Register poslovnih 
tveganj 

• Kazalniki gospodarnosti 
 

• Kazalniki vodenja in 
upravljanja 

 
 

• Revidiranje registra 
tveganj 

• Skladno s 
finančnim 
načrtom 

• Skladno s 
priporočili 
AACI in 
internimi akti 
bolnišnice 

• Register 
tveganj 

• Skladnost z 
internimi akti in 
zakonodajo 

Register strokovnih 
tveganj 

• Kazalniki tveganj služb 
medicinskega in 
splošnega, 
nemedicinskega sektorja 
 

• Revidiranje registra 
strokovnih tveganj 

• Skladno s 
skrbnico za 
kakovost in 
priporočili 
AACI 

• Register 
tveganj 

• Skladnost z 
internimi akti in 
strokovnimi 
smernicami 

 

CILJ 5: Celovit sistem strokovne in poslovne kakovosti, varnosti in odličnosti 
Psihiatrična bolnišnica je ustanova, v kateri je sistem kakovosti in varnosti eden ključnih 
elementov pri razvoju uspešnosti na področju kakovosti in varnosti tako za osebe, ki 
potrebujejo specialistično zdravstveno obravnavo na področju duševnega zdravja kot za naše 
zaposlene. 
Zaposleni se zavezujemo, da svoje delo tako na področju medicinskega in nemedicinskega 
sektorja opravljamo na visoki ravni kakovosti in varnosti tako za paciente (velja za oba spola) 
kot za svojce in bližnje osebe. 

Ukrep št. 1: priložnosti za izboljšave  
Temelj za načrtovanje in razvoj dejavnosti v bolnišnici so strokovne podlage, ki jih pripravijo 
strokovno-medicinski svet, vodilni delavci sektorjev, vodje služb in oddelkov v sodelovanju s 
svojimi sodelavci.  
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PREGLED LETNEGA CILJA, Z NAČRTOVANIMI AKTIVNOSTMI: 

Opis cilja Aktivnost za dosego 

ciljev 

Ciljna vrednost Realizacija Ciljna vrednost 

Celovit sistem 
strokovne in 
poslovne kakovosti, 
varnosti in odličnosti 

Izboljšave s ključnimi 
osebami v bolnišnici 
sistema vodenja 
kakovosti 

• Revidiranje sistema v 
bolnišnici, pregled 
dokumentov, s 
korektivnimi in 
preventivnimi ukrepi 

• Organigram sistema 

• Evidenca dokumentov 

• Načrt revidiranja, z 
ukrepi, predlogi, 
inovacijami 

• Načrtovanje redne 
presoje AACI 

• Skladno s 
priporočili 
AACI in 
internimi akti 
bolnišnice 

• Algoritem 

• Evidenca 

• Načrt 
 
 

• Uskladitev 
datuma, 
izvedba 
presoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Do 5 korekcij 

 

CILJ 6: investicijska vlaganja v sistem upravljanja nepremičnin  in v sistem 
informacijskega okolja  
Na podlagi sprejetega Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko 
zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: zakon), smo v bolnišnici opredelili 
investicijska vlaganja na področju upravljanja z nepremičninami in na področju digitalizacije 
na področju poslovnega upravljanja in na področju strokovnih vsebin. 

1. SISTEM INVESTICIJSKIH VLAGANJ V NEPREMIČNINE 
Ukrep št. 1: Investicijska vlaganja v delovne in bivalne pogoje 
V bolnišnici v letu 2022 načrtujemo investicijska vlaganja po načrtu investicij in planom 
vzdrževalnih del za leto 2022. Analiziranje investicijskih vlaganj. 

Ukrep št. 2: Pregled stavb v upravljanju 
Na podlagi sodelovanja z MZ letno pošiljamo evidenco upravljanja z zemljišči in stavbami, torej  
skupno evidenco upravljanja z nepremičninami in upravljanju s premičnim premoženjem. 

Ukrep št. 3: REP (razširjen energetski pregled) 
Vsi objekti v PB Idrija so potrebni razširjenega energetskega pregleda, ki bodo podlaga za 
ukrepe, zapis projektnih dokumentacij v načrtu sanacij objektov. 

Ukrep št. 4: pregled upravljanja z zemljišči 
Na podlagi sodelovanja z MZ letno pošiljamo evidenco upravljanja z zemljišči in stavbami, torej  
skupno evidenco upravljanja z nepremičninami in upravljanju s premičnim premoženjem. 
 
PREGLED LETNEGA CILJA, Z NAČRTOVANIMI AKTIVNOSTMI: 

Opis cilja Aktivnost za dosego 

ciljev 

Ciljna vrednost Realizacija Ciljna vrednost 

Sistem investicijskih 
vlaganj v 
nepremičnine 

Investicijska vlaganja v 
delovne in bivalne 
pogoje 

• Analiza stanja, popis 
potreb 

• Vzdrževanje objektov, 
s priporočili zunanjih 
nadzorov in v okviru 
plana vzdrževalnih in 

• Analiza 
 

• Strokovna 
analiza 
 
 

• Priprava DIIP 
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investicijskih del in 
finančnega plana 

• Število projektov v 
okviru financiranja 
bolnišnic v 
sorazmernem deležu 
sredstev MZ in 
evropskih projektov 

 
 

• Projektna 
dokumentacija 

Pregled stavb v 
upravljanju 

• Skladnost upravljanja z 
evidenco MZ, zemljiško 
knjigo, GURS 

 

• Revidirana 
evidenca, 
analiza stanja 

• Usklajen 
dokument 

REP (razširjen 
energetski pregled) 

Energetski pregled stavb 
v upravljanju 

• Dokument s 
priporočili 

• Dokončen 
dokument 

Pregled upravljanja z 
zemljišči  

• Skladnost upravljanja z 
evidenco MZ, 
zemljiško knjigo, GURS 

• Revidirana 
evidenca, analiza 
stanja  

Usklajen 
dokument 

2.SISTEM INVESTICIJSKIH VLAGANJ V INFORMACIJSKI SISTEM: 
Digitalizacija oz. nadgradnja informacijskih sistemov, s ciljem optimizacije delovnih procesov 
bo predstavljala temeljni del prihodnosti zdravstvenega varstva. 

Ukrep št. 1: Razvoj sodobnega informacijskega okolja 
V bolnišnici bomo izdelali popis stanja informacijske in komunikacijske infrastrukture, 
spremljali varnostna tveganja in dosledno izvajali ukrepe informacijske varnosti s sprejemom 
in izvajanjem politike varnosti informacijskega okolja, skladno s priporočili MZ, NIJZ, ZZZS. 

Ukrep št. 2:Vzpostavitev funkcionalnosti: Nadgradnja programske opreme s 
ciljem izboljšanja informacijske varnosti in učinkovitejše podpore procesom IT 
V bolnišnici bomo sistemsko nadgradili informacijski sistem z novimi tehnološkimi rešitvami 
za učinkovito podporo delovnim procesom in zaposlenim. 

Ukrep št. 3: Odgovorno upravljanje z dokumentarnim gradivom 
V bolnišnici bomo ohranjali pogoje za dolgoročno učinkovito in varno hrambo zdravstvene in 
poslovne dokumentacije skladno s pravili arhivske stroke. Upravljanje dokumentarnega 
gradiva skladno s klasifikacijskim načrtom, s ciljem uvedbe podlag za elektronsko upravljanje 
dokumentarnega gradiva in njegovo hrambo v digitalni obliki. 

Ukrep št. 4: Črpanje investicijskih sredstev za nadgradnjo programske opreme  
Na podlagi razpisov iz zakona o investicijah v zdravstvo, skladno s finančnimi možnosti in 
finančnega načrta za tekoče leto. 
 
PREGLED LETNEGA CILJA, Z NAČRTOVANIMI AKTIVNOSTMI: 

Opis cilja Aktivnost za dosego 

ciljev 

Ciljna vrednost Realizacija Ciljna vrednost 

Sistem investicijskih 
vlaganj v 
informacijski sistem 

Razvoj sodobnega 
informacijskega okolja 

• Analiza stanja,  

• popis potreb 

• uskladitev sistema z 
navodili MZ,ZZZS, NIJZ 

• Število projektov v 
okviru financiranja 
bolnišnica v 
sorazmernem deležu 
sredstev MZ in 
evropskih projektov 

• Analiza 

• Evidenca 

• algoritem 
 

• Projektna 
dokumentacija, 
pogodbe 
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Vzpostavitev 
funkcionalnosti: 
Nadgradnja 
programske opreme s 
ciljem izboljšanja 
informacijske varnosti 
in učinkovitejše 
podpore procesom IT 
 

• Skladnost povezav 
znotraj bolnišnice  

• Skladnost povezav z 
zunanjimi deležniki 

• Elektronski temperaturni 
list 
 

• E-poslovanje 
 

• Število projektov v okviru 
financiranja bolnišnica v 
sorazmernem deležu 
sredstev MZ in evropskih 
projektov 

• analiza stanja 
 

• analiza stanja 
 

• načrt uskladitev 
z MZ 

 

• analiza stanja, 
načrt 

• Projektna 
dokumentacija, 
pogodbe 

• Do 5 
povezav 

• Do 2 
povezavi 

• Vzpostavitev 
sistema 
 

• Vzpostavitev 
sistema 

 

• 3 projekti 

Odgovorno 
upravljanje z 
dokumentarnim 
gradivom 

• Varna hramba 
dokumentov  
(medicinska 
dokumentacija in 
poslovanja 
dokumentacija) 

• Analiza, načrt • e-arhiv 

Črpanje investicijskih 
sredstev za 
nadgradnjo 
programske opreme  

• Analiza stanja, popis 
potreb 

• Število projektov v 
okviru financiranja 
bolnišnica v 
sorazmernem deležu 
sredstev MZ in 
evropskih projektov 

• analiza stanja  
 

• projektna 
dokumentacija 

• 2 projekta 

 

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI 
Uvajanje, spremljanje in izboljševanje kakovosti v bolnišnici sega v leto 2000. Sledi obdobje 
zaznamovano s številnimi aktivnostmi usmerjenimi v izdelavo kliničnih poti, spremljanje 
kazalnikov kakovosti, prijavljanje in analiziranje odklonov ter postavljanje internih standardov. 
Odločitev, da bolnišnica sistem vodenja kakovosti in zagotavljanja varnosti oskrbe gradi s 
pomočjo mednarodnih standardov za bolnišnice in ISO standarda, je bila sprejeta leta 2011. 
Sledila je uspešno pridobljena akreditacija mednarodnega standarda DNV ter v istem letu 
2012, narejena zasnova programa za delo na projektu ISO. V letu 2021 je bolnišnica zaključila 
drugi krog akreditacije po AACI standardu, s certifikatom ISO 9001:2008 in standardom EN 
15224. 
 
KAZALNIKI KAKOVOSTI IN VARNOSTI: po Splošnem dogovoru 17. člena Priloge BOL Kazalniki 
kakovosti, klinične poti 
 
PREGLED OBVEZNIH KAZALNIKOV: 
Tabela št. 4: Kazalniki kakovosti in varnosti  

    Vrednosti 2021 

Plan 

vrednosti 

    1/4 2/4 3/4 4/4 2022 

21 Razjeda zaradi pritiska (RZP)           

  1. kazalnik -  vse RZP 0,6 0 1,5 1,2 * 

  2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici 0.6 0 0,6 0,9 0,3 

  3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico 0 0 0,9 0,3 * 

67 Padci pacientov           
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  1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici 3,7 3,4 2,5 1,6 1,2 

  2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 

  3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami 10 8,8 16,7 0 7,8 

71 MRSA           

  

Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne kužnine z namenom 

odkrivanja nosilcev MRSA? 

DA DA DA DA DA 

  

Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne 

kužnine? 

70 76 79 99 20% 

  

Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v 

tem tromesečju 

1 0 1 2 * 

  

Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA 

ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po 

sprejemu) 

1 0 1 2 * 

  

Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši 

ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z 

MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu) 

0 0 0 0 0 

65 Poškodbe z ostrimi predmeti 1 1 0 0 0 

  Higiena rok           

  Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo           

  Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih * * * * * 

  Neustrezni sprejemi*           

* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-4: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti 

sprejemov). 

KAZALNIK RZP 

Načrt aktivnosti za leto 2022: znižati vrednost 2. kazalnika (pacienti pridobili RZP v bolnišnici) 

na vrednost podano v tabeli. Načrtovane aktivnosti so usmerjene v okrepitev aktivnosti 

Delovne skupine, pripravo in izpeljavo notranjih usposabljanj na temo preprečevanja RZP, 

pravilne obravnave pacientov z že prisotno RZP ter rednega obveščanja  o pojavnosti RZP.  

*Pri 1. in 3. kazalniku plana vrednosti ne moremo podati – na število pacientov z RZP prisotno 

že ob sprejemu izvajalci namreč nimamo vpliva. Vrednost 1. kazalnika je pogojena z 3. 

kazalnikom. 

KAZALNIK PADCI PACIENTOV 

Načrt aktivnosti za leto 2022: vrednosti kazalnikov obdržati na vrednostih iz leta 2017.  

Načrtovane aktivnosti so usmerjene v aktivnosti v okviru Delovne skupine, pripravo in 

izpeljavo notranjih usposabljanj ter rednega obveščanja oddelkov o pojavnosti padcev, 

ugotavljanja vzrokov za nastanek ter izpeljavo ukrepov na nivoju oddelka. Izvajanje nadzora 

nad standardnim operativnim postopkom Preprečevanje padcev, poročanje o rezultatih ter 

sprejemnaje ukrepov na nivoju Službe zdravstvene nege.   

KAZALNIK MRSA 

Načrt aktivnosti za leto 2022: nadaljevati s sistematičnim presejanjem pacientov (ob prisotnih 

dejavnikih tveganja), v deležu odvzetih nadzornih kužnin zajeti 20% hospitaliziranih pacientov, 

spremljanje izvajanja določil POBO in izvajanje nadzorstva.  
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**Cilji niso določeni upoštevajoč dejstvo, da izvajalci nimamo vpliva na število pacientov, ki so 

(bodo) sprejeti z MRSO. Kazalnik »Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v 

vaši bolnišnici« je povezan s prejšnjim kazalnikom – cilji niso določeni. 

KAZALNIK POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI 

Incidenta, kamor se, poleg poškodb z ostrimi predmeti, v našem okolju, uvrščajo tudi drugi 

incidenti (tj. politje s krvjo, ugrizi), sta bila 2 (vbod z iglo ter opraskanine ob agresiji pacienta) 

Načrt aktivnosti za leto 2022: Ne pričakuje se odklonov povezanih z ostrimi predmeti. Načrt 

aktivnosti (cilj 0 incidentov  obsega letno izobraževanje osebja o postopkih ob incidentu; 

spremljanje števila prijavljenih incidentov; obravnavo udeleženih v incidentu v skladu z 

načrtovanim protokolom; individualno svetovanje zaposlenim, udeleženim v incidentu, glede 

na vrsto incidenta, v katerem so bili udeleženi.  

KAZALNIK HIGIENA ROK  

Na nacionalnem nivoju je psihiatrija zaenkrat še vedno izključena iz spremljanja in obveznega 

poročanja kazalnika Higiena rok. S ciljem nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti bo 

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb preučila možnosti in uvedla prilagojen (interni) 

kazalnik Higiena rok.  

KAZALNIK NEUSTREZNI SPREJEMI 

V letu 2022 bomo načrtovali spremljanje kazalnika Neustrezni sprejemi (po navodilih SD 2022-

PRIL-BOL). 

KLINIČNE POTI V BOLNIŠNICI: 

Klinična pot je orodje, ki zdravstvenemu timu omogoča racionalno in na znanstvenih dokazih 
utemeljeno obravnavo pacienta, spremljanje opravljenega dela ter kazalnikov kakovosti, 
natančnejše dokumentiranje in lažjo notranjo presojo zdravstvene prakse. Pomaga pri 
seznanjanju pacienta s predvidenim potekom njegove zdravstvene obravnave in je 
pripomoček za izračun stroškov obravnave. Klinične poti se glede na organizacijske 
spremembe in spremembe smernic zdravljenja stalno posodabljajo.  V bolnišnici nameravamo 
postopoma izvesti digitalizacijo kliničnih poti. V bolnišnici se bomo trudili sprejemati nove in 
posodabljati sprejete klinične poti. 
 
OBSTOJEČE KLINIČNE POTI V BOLNIŠNICI: 
 
Tabela št. 5: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve 

Naziv oddelka ali 
službe 

Naziv klinične poti Datum zadnje 
posodobitve 

PB IDRIJA Klinična pot za obravnavo oseb, vključenih v nadzorovano 
obravnavo 

06. 11. 2017 

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

06. 11. 2017 

PB IDRIJA Presnovne motnje 06. 11. 2017 

PB IDRIJA Neakutna bolnišnična obravnava 15. 11. 2018 

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

06. 11. 2017 
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PB IDRIJA Hospitalizacija na psihoterapevtskem oddelku za obravnavo 
psihoz in drugih kriznih stanj 

06. 11. 2017 

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

06. 11. 2017 

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

06. 11. 2017 

PB IDRIJA Klinična pot za obravnavo pacientov z agresivnim vedenjem 07. 11. 2017 

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

01. 10. 2015 

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

07. 11. 2017 

PB IDRIJA Klinična pot za SOA 07. 11. 2017 

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

10. 11. 2017 

PB IDRIJA Ekstrapiramidalne motnje gibanja po zdravljenju z 
antipsihotiki 

08. 11. 2017 

PB IDRIJA Depresija 08. 11. 2017 

PB IDRIJA Klinična pot za alkoholno odtegnitveno stanje (z delirijem) 08. 11. 2017 

PB IDRIJA Starostna depresija 08. 11. 2017 

PB IDRIJA Demenca 08. 11. 2017 

PB IDRIJA KP za paciente, ki prejemajo klozapin/ litij/ valproat  01. 01. 2020 

PB IDRIJA KP za paciente vključene v dnevno obliko obravnave na 
psihoterapevtskem oddelku 

20. 10. 2021 

 

PLAN UVEDBE NOVE KLINIČNE POTI V LETU 2022: 
 
Tabela št. 6: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2022 

Naziv klinike, inštituta, 
oddelka ali službe 

Naziv klinične poti Prispevek klinične poti k racionalnejši 
obdelavi pacienta 

PB IDRIJA KP za paciente, ki prejemajo 
antipsihotično depo terapijo  

Racionalna raba, učinkovitost 
antipsihotičnega zdravljenja, boljša 
adherenca 

 

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 
44..33..11..  OOpprreeddeelliitteevv  ppoosslloovvnniihh  cciilljjeevv  nnaa  ppooddrrooččjjuu  NNNNJJFF  
V bolnišnici nimamo organizirane revizijske službe. Celovito letno poslovanje izvaja zunanji 
izvajalec notranjega revidiranja. 
Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovodenje, 
kontrole in notranje revidiranje, ki ga mora vzpostaviti  proračunski uporabnik, da s tem 
obvladuje poslovanje in zagotovi zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev 
ter doseganje zastavljenih ciljev. Temelj   notranjega   nadzora   javnih   financ   je   odgovornost   
poslovodnega organa, uporabnika proračuna, za vzpostavitev in stalno posodabljanje   sistema 
notranjih kontrol, vzpostavitev notranjega revidiranja kot dejavnost neodvisnega vrednotenja 
sistema notranjih kontrol in dajanja priporočil za izboljšave in z namenom obvladovanja 
tveganj in zagotavljanja doseganja ciljev poslovanja upoštevajoč načela zakonitosti, 
smotrnosti, preprečevanje goljufij in korupcije. Notranji nadzor javnih financ vključuje 
poslovanje v celoti. Obvladovanje  tveganj  je sestavni del  funkcije vodenja in zakonsko  
predpisana odgovornost poslovodnega organa uporabnika proračuna, ki se pri izvajanju te 
odgovornosti opira na notranje revidiranje, kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega 
vrednotenja sistema notranjih kontrol, ki ugotavlja slabosti, daje priporočila in prispeva k 
izboljšanju poslovanja. 
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V letu 2022 je načrtovana revizija, zapis in pregled registra obvladovanja poslovnih tveganj, 
kot je opisano v cilju 4. 
 

44..33..22..  RReeggiisstteerr  oobbvvllaaddoovvaannjjaa  ppoosslloovvnniihh  ttvveeggaannjj  
V bolnišnici vodimo register tveganja tako na področju poslovnih tveganj, kot na področju 
strokovnih tveganj. V letu 2022 je načrtovana revizija in pregled registra obvladovanja tako 
poslovnih in strokovnih tveganj. Register tveganj bo predstavljen Svetu zavoda v potrditev. 

  
44..33..33..  AAkkttiivvnnoossttii  nnaa  ppooddrrooččjjuu  NNNNJJFF  
V bolnišnici se zavedamo odgovornosti ohranjanja in revidiranja nadzora nad poslovanjem. 
Zavedamo se odgovornosti vzpostavljanja in ohranjanja nadzora nad poslovanjem. Notranja 
revizija pregledov prihodkov in odhodkov vodstvu zavoda z analizami, ocenami, priporočili, 
nasveti in informacijami o pregledanih dejavnostih, omogoča pregled aktivnosti. 
V preteklosti notranja revizija ni pokazala odstopanj od zakonskih določil. 
V okviru notranje revizije za leto 2022 je predvidena redna notranja revizija. 
Revizija bo zajela: 

- pregled pravilnosti priprave računovodskih izkazov za leto 2021, 
- pregled pravilnosti priprave obračuna davka na dohodek pravnih oseb in odbitnega 

deleža DDV za leto 2021, 
- notranja revizija računovodskega spremljanja poslovanja v letu 2021, 
- Covid dodatki za obdobje julij 2021-december 2022, 
- revizija javnih naročil za leto 2022. 

 

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE 
CILJE 

 

a) Splošni kazalci: 
o   Kadrovski kapital bolnišnice: 

• število zaposlenih po poklicnih skupinah →; 

• fluktuacija (število prihodov , odhodov →; 

• izobrazbena struktura zaposlenih →;  

• razmerje med medicinskim in nemedicinskim osebjem →; 

• prisotnost , odsotnost  (struktura); 

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

• delež popoldanskega dela s pacienti ; 

• delež pogodbenega dela (); 

• opredelitev in spremljanje kvot za izobraževanje  →; 

• stroški izobraževanja po poklicnih skupinah →; 

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

o   Finančni kapital bolnišnice: 

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

• bilanca stanja→; 

• kazalniki poslovanja (kazalnik gospodarnosti, kazalnik dobičkovnosti, kazalnik 
obračanja sredstev, kazalniki stanja investiranja, kazalniki sestave obveznosti do virov 
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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→). 

o Materialni kapital bolnišnice: 

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

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

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

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

• razvoj mreže služb v izvenhospitalni dejavnosti ; 

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

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

• vključevanje zunanjih strokovnjakov v regijske multidisicplinarne time ; 

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

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

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

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

• Uvajanje kliničnih poti – vsaj ena nova; 

• Nadaljevanje akreditacijskega procesa →; 

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

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

• Skrb za varnost pri delu in lastno zdravje zaposlenih. 
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b) Specifični kazalniki poslovanja, načrt letnih ciljev: 
 
CILJ 1: Uravnoteženo poslovanje bolnišnice 
CILJ 2: Kakovostna in varna obravnava, usmerjena v pacienta 
CILJ 3: Zagotavljanje kakovostnega in varnega delovnega okolja z zaposlenimi in za zaposlene 
CILJ 4: Obvladovanje tveganj  v Psihiatrični bolnišnici Idrija: Register poslovnih in strokovnih 
tveganj  
CILJ 5: Celovit sistem strokovne in poslovne kakovosti, varnosti in odličnosti 
CILJ 6: investicijska vlaganja v sistem upravljanja nepremičnin  in v sistem informacijskega 
okolja  

 

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 
 
Delo bolnišnice bo v letu 2022 temeljilo na izvajanju kakovostnih, dostopnih in varnih storitev 
za osebe, ki se soočajo z različnimi oblikami težav na področju duševnega zdravja, in 
potrebujejo strokovno pomoč, rehabilitacijo in oskrbo v bolnišnici. V ta namen bomo v 
bolnišnici razvijali strokovne vsebine, ki bodo temeljile na celostni obravnavi pacienta od 
sprejema na zdravljenje do odpusta. V proces zdravljenja duševnih bolezni in psihosocialne 
rehabilitacije v bolnišnici bodo vključene vse strokovne službe zavoda skladno s svojimi 
strokovnimi kompetencami, ki bodo pacientom zagotavljale individualno prilagojene storitve 
skladno z oceno njihovih potreb. Pacientom in njihovim svojcem bodo zagotavljale strokovno 
vodenje, svetovanje in podporo ter jim v okviru pristojnosti zagotavljale ustrezne usmeritve, 
povezane tudi po zaključku zdravljenja. Plan dela v programu akutne bolnišnične obravnave v 
letu 2022 ostaja v primerjavi z letom 2021 nespremenjen. Tveganja so opisana v Cilju 1. 
 

Tabela št. 7: Delovni program – načrtovana struktura programa po pogodbi z ZZZS za leto 2022 

Dejavnost Plan 
2021 

Doseženo 
2021 

Plan 
2022 

Indeksi glede na 
primere 

Plan 
2022/ 

plan 2021 

Plan 
2021/ 

dos. 2021 
130 341 E0051 - SPEC. BOL. DEJ.  - PRIMER 1375 1100 1375 100 80 
130 341 E0055  - SPEC. BOL. DEJ.  - DN. OSK. 
PRIMER 

80 21 110 100 26 

130 341 E0750 PSIHOGERIATRIJA-PRIMER 140 126 140 100 90 
130 341 E0424 - SKUP. PSIH. ZDRAVLJENJE 160 160 130 100 100 
130 341 E0426 -  NADZOR.OBRAVN 5 9 5 100 130 
230 241 E0273 in E0274 - SPEC. AMB. DEJ. 209.764 182.294 209.764 100 87 
144 306 E0002   - BOL. ZDR. NEG. IN PAL. 
OSKRBA 

3.408 2.035 3.408 100 60 

 

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE 
 

Čakalne dobe za vse zdravstvene storitve, ki jih opravljamo v bolnišnici, so v dogovorjenih 

mejah. Osebam z napotnico »nujno« je pregled omogočen v okviru 24 urne dežurne službe v 

bolnišnici. 
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Osebe z napotnico» zelo hitro«, »hitro« in »redno« ter osebe, ki se naročajo na pregled brez 

napotnice, naročamo po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne 

zdravstvene storitve in jih vodimo na seznamu čakalne knjige. 

NAZIV VZS: 

  

Izvajalec ŠT.VZS NAZIV VZS 

      

10715 1040P PSIH.PR. - PRVI 

10715 1040K PSIH.PR.-KONTR. 

10715 1044P PR. PRI ODVISN.-PRVI 

10715 1044K PR.PRI ODV. - KONTR. 

10715 1471 EEG 

10715 2015P PR.PRI KL.PSIH. -PRVI 

10715 2015K PR.PRI KL.PSIH.-KONT. 

  

V letu 2022 ne predvidevamo prekoračitve najdaljših dopustnih čakalnih dob in bo primerljiva 

s podatki iz leta 2021. 
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8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV  
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

 
 

  

0 

 

Členitev 

podskupin kontov Naziv podskupine konta 

                 znesek  

FN 2022 leto 2021 FN 2021 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 10.834.906 11.048.574 11.182.993 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 10.834.906 11.048.574 11.182.993 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA    

762 B) FINANČNI PRIHODKI  187  

763 C) DRUGI PRIHODKI  544  

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  170  

  D) CELOTNI PRIHODKI 10.834.906 11.049.475 11.182.993 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2.406.526 2.297.144 2.328.950 

460 STROŠKI MATERIALA 1.416.670 1.338.519 1.370.500 

461 STROŠKI STORITEV 989.856 958.625 958.450 

  F) STROŠKI DELA 8.018.430 8.218.856 8.445.633 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 6.273.047 6.551.130 6.753.539 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 1.045.721 1.037.463 1.064.344 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 699.662 630.263 627.750 

462 G) AMORTIZACIJA 353.000 350.285 353.000 

465 J) DRUGI STROŠKI 56.950 48.048 50.410 

467 K) FINANČNI ODHODKI  11  

468 L) DRUGI ODHODKI  2.034  

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 17.551 5.000 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 17.551 5.000 

  N) CELOTNI ODHODKI 10.834.906 10.933.929 11.182.993 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 115.546 0 

 P) PRESEŽEK ODHODKOV 0  0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb  1.153  

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 

 114.393 0 

 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 

 0 0 
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8.1.1. Načrtovani prihodki 
 

Finančni načrt prihodkov za leto 2022 je pripravljen na osnovi popolne realizacije delovnega 
programa oziroma se predvideva glede na splošni dogovor 10 % povečanje ambulantnih 
storitev, 10 % povečanje skupnostne psihiatrije in 10 primerov več nadzorovane obravnave.  
 
Poleg prihodkov po pogodbi z ZZZS se predvideva še prihodke iz naslova specializacij in 
pripravništev, prihodke zdravstvenih storitev iz naslova konvencij in ostalih plačnikov ter 
prihodkov iz tržne dejavnosti.  
 
Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 10.834.906 EUR in bodo za 214.569 EUR nižji 
od doseženih prihodkov v letu 2021.  
 
Strukturo načrtovanih prihodkov od poslovanja kaže spodnja tabela. 

Prihodki FN 2021 Realizacija 2021 FN 2022 

indeks 

FN 22 / 

real 21 

FN 22 / 

FN 21 

FN 22 - Real 

21 

FN 22 - FN 

21 

Bolnišnična dejavnost, akutna obravnava - OZZ 7.283.484 6.007.533 8.016.677 133% 110% 2.009.144 733.193 

Bolnišnična dejavnost, neakutna obravnava - OZZ 369.265 233.463 392.977 168% 106% 159.514 23.712 

Spec. ambulantna dejavnost – OZZ 501.457 438.228 583.704 133% 116% 145.476 82.247 

Spec. ambulantna in hospitalna dejavnost LZM iz OZZ  191.504 205.768 213.999 104% 112% 8.231 22.495 

vstopna triažna točka 57.047 58.104 67.105 115% 118% 9.001 10.058 

Sredstva za specializacijo 90.322 101.209 54.616 54% 60% -46.593 -35.706 

Sredstva za pripravnike in sekundarije 54.617 59.230 90.460 153% 166% 31.230 35.843 

Bolnišnična dejavnost – PZZ 704.146 571.803 675.072 118% 96% 103.269 -29.074 

Bolnišnična dejavnost, neakutna obravnava - PZZ 50.259 26.272 55.091 210% 110% 28.819 4.832 

Spec. ambulantna dejavnost - PZZ 75.394 65.429 87.760 134% 116% 22.331 12.366 

Bolnišnična dejavnost – prih. samoplačnikov (PZZ in 

OZZ) 
9.650 7.002 6.000 86% 62% -1.002 -3.650 

Spec. amb. dejavnost – prih.samoplačnikov (PZZ in 

OZZ) 
226 415 500 120% 221% 85 274 

Prihodki ostali plačniki  6.400 13.389 20.000 149% 313% 6.611 13.600 

Bolnišnična dejavnost – prihodki od konvencij 44.381 58.391 85.000 146% 192% 26.609 40.619 

Spec. ambulantna dejavnost – prihodki od konvencij 2.947 2.073 6.000 289% 204% 3.927 3.053 

Prihodki od laboratorijskih storitev 69.600 84.056 86.000 102% 124% 1.944 16.400 

Prihodki od donacij za pokritje stroškov 5.000 770 5.000 649% 100% 4.230 0 

Prihodki od zakupnin za poslovne prostore 3.960 3.960 4.000 101% 101% 40 40 

Prihodki od prehrane  150.663 139.800 75.000 54% 50% -64.800 -75.663 

Prihodki od pregledov voznikov 3.967 3.156 5.000 158% 126% 1.844 1.033 

Drugi prihodki od prodaje   8.130 7.558 10.000 132% 123% 2.442 1.870 

Prihodki od kliničnih vaj študentov 6.156 799 7.000 876% 114% 6.201 844 

Prihodki od provizij PZZ 3.190 3.668 3.800 104% 119% 132 610 

Prihodki od projektov 0 0 0 0% 0% 0 0 

Prihodki Covid 19 - izpad zdravstvene dejavnosti 230.730 1.703.985   0% 0% -1.703.985 -230.730 
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Prihodki Covid 19 - povračilo dodatkov po KPJS, 

ZIUZEOP, ZZUOOP in ZIUOPDVE 
997.214 970.250 69.145 7% 7% -901.105 -928.069 

Prihodki Covid 19 - donacija zaščitne opreme 114.807 70.860 65.000 92% 57% -5.860 -49.807 

Prihodki Covid 19 - povračilo odvzema brisov in testiranj 

na Covid-19 in ostalo 
148.476 211.403 150.000 71% 101% -61.403 1.524 

Skupaj 11.182.993 11.048.574 10.834.906 98% 97% -213.668 -348.087 

        

Besedilo FN 2021 
Realizacija 

2021 
FN 2022 

indeksi 

FN 22 / 

real.21 

FN 22 / 

FN 21 
FN 22 -real.21 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  11.182.993 11.048.574 10.834.906 98,07 96,89 -213.668 

Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 8.219.079 6.746.586 9.060.463 134,30 110,24 2.313.877 

Prihodki iz naslova LZM zdravila (po pogodbi z ZZZS) 183.678 196.263 206.000 104,96 112,15 9.737 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in 

specializacij 144.939 160.439 145.076 90,42 100,09 -15.363 

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 829.800 663.504 825.922 124,48 99,53 162.418 

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvih storitev, od 

nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in 

od konvencij 63.605 81.517 117.500 144,14 184,74 35.983 

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.741.893 3.200.265 479.945 15,00 27,55 -2.720.320 

Finančni prihodki 0 187   0,00 0,00 -187 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in 

prevrednotovalni prihodki 0 714   0,00 0,00 -714 

PRIHODKI 11.182.993 11.049.475 10.834.906 98,06 96,89 -214.569 

 

8.1.2. Načrtovani odhodki 
 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 10.834.906 EUR in so za 0,9 % nižji od 
doseženih v letu 2021 oziroma za 99.023 EUR.   
 
Načrtovani stroški materiala 
 
Načrtovani stroški materiala za leto 2022 znašajo 1.419.670 EUR in bodo za 78.152 EUR višji 
od doseženih v letu 2021.  
 

 

FN 2021 
Realizacija 

2021 
FN 2022 

indeks 

FN 22 / 

real 21 

FN 22 / 

FN 21 

FN 22 - 

Real 21 

FN 22 - FN 

21 

stroški materiala  1.370.500 1.338.519 1.416.670 106% 103% 78.152 46.170 

stroški zdravil in plina 189.000 129.798 153.500 118% 81% 23.702 -35.500 

stroški zdravil (LZM) 185.000 196.263 206.000 105% 111% 9.737 21.000 

stroški medicinskega materiala 185.000 205.364 165.000 80% 89% -40.364 -20.000 

laboratorijski material 120.000 110.030 105.000 95% 88% -5.030 -15.000 

stroški živil 300.000 283.666 260.000 92% 87% -23.666 -40.000 

stroški vode 46.000 42.734 45.000 105% 98% 2.266 -1.000 

stroški čistil in materiala za osebno higieno 46.000 39.881 46.000 115% 100% 6.119 0 

stroški drobnega inventarja in delovne obleke 49.000 30.847 41.000 133% 84% 10.153 -8.000 
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stroški pisarniškega materiala 25.000 21.296 23.000 108% 92% 1.704 -2.000 

stroški materiala za vzdrževanje  25.000 23.296 25.000 107% 100% 1.704 0 

stroški energije 186.500 243.789 334.670 137% 179% 90.881 148.170 

stroški materiala za vozila 4.500 3.635 3.500 96% 78% -135 -1.000 

ostali stroški materiala (priročniki, psihodiagnostični 

material, publikacije, material za ustvarjanje s pacienti) 9.500 7.922 9.000 114% 95% 1.078 -500 

 
Največje povišanje v stroških materiala je planirano za stroške energije (cena elektrike se je v 
začetku leta 2022 povečala za skoraj 3-krat, cene plina pa so se povečale že v oktobru 2021).  
Delež načrtovanih stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 
13,08 %.  
 
Načrtovani stroški storitev 
 
Načrtovani stroški storitev znašajo 989.856 EUR in bodo za 31.231 EUR višji od doseženih v 
letu 2021.  
 

  

FN 2021 
Realizacija 

2021 
FN 2022 

indeks 

FN 22 / 

real 21 

FN 22 / 

FN 21 

FN 22 - 

Real 21 

FN 22 - FN 

21 

stroški storitev 958.450 958.625 989.856 103% 103% 31.231 31.406 

poštne, telefonske in internetne storitve 39.200 37.182 38.700 104% 99% 1.518 -500 

stroški vzdrževanja 149.000 141.884 172.257 121% 116% 30.373 23.257 

stroški zavarovanja 17.550 17.299 17.400 101% 99% 101 -150 

najemnine 15.100 15.935 20.000 126% 132% 4.065 4.900 

stroški izobraževanj - kotizacije 16.500 24.638 24.700 100% 150% 62 8.200 

stroški izobraževanja in službenih poti (PN, prevozi, 

ostali stroški) 13.550 14.140 13.500 95% 100% -640 -50 

stroški laboratorijskih in zdravstvenih storitev  75.000 75.238 75.000 100% 100% -238 0 

stroški deratizacije 2.900 2.923 3.000 103% 103% 77 100 

stroški pranja 105.000 106.353 110.000 103% 105% 3.647 5.000 

stroški čiščenja 295.000 294.540 295.000 100% 100% 460 0 

stroški študentskega servisa 73.500 68.070 70.000 103% 95% 1.930 -3.500 

stroški komunalnih storitev 38.500 41.460 43.000 104% 112% 1.540 4.500 

revizorske, svetovalne storitve, odvetniške storitve 35.300 35.900 28.113 78% 80% -7.787 -7.187 

stroški zdravstvenih pregledov za zaposlene  4.500 1.923 6.000 312% 133% 4.077 1.500 

storitve varstva pri delu in požarne varnosti in 

varovanja 2.650 3.073 5.800 189% 219% 2.727 3.150 

stroški pluženja in posipanja 5.000 2.757 5.000 181% 100% 2.243 0 

stroški drugih storitev 11.300 11.151 12.400 111% 110% 1.249 1.100 

stroški podjemnih in avtorskih pogodb 54.500 59.001 45.018 76% 83% -13.983 -9.482 

stroški sejnin in prispevki za volonterje in dijake 

(praksa) 4.400 5.155 4.968 96% 113% -187 568 

 
Glede na leto 2021 se bodo povečali predvsem stroški vzdrževanja, ker se predvideva 
pleskanje in nujno sanacijo tal na bolniškem oddelku ter sanacijo zamakanja strehe, ostali 
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stroški bodo na ravni leta 2021, z izjemo podjemnih pogodb, kjer se ne planira več podjemne 
pogodbe za izvajanje specialistične ambulantne dejavnosti v Postojni (zaposlitev). 
 

Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 9,14 %. 
 
V stroških drugih storitev so zajeti stroški elektronskih gradiv (2 tisoč EUR), reprezentance (1 
tisoč EUR), bančne storitve (500 EUR), RTV naročnina (1 tisoč EUR), stroški sterilizacije (1 tisoč 
EUR), zunanje laboratorijske raziskave za bolnišnični laboratorij (1 tisoč EUR) ter druge manjše 
oz. enkratne storitve. 
 
Načrtovani stroški dela 
 
Načrtovani stroški dela za leto 2022 znašajo 8.018.430 EUR in bodo za 200.426 EUR nižji od 
doseženih stroškov dela v letu 2021. Če pa v stroških dela ne upoštevamo dodatkov zaradi 
Covid-19, se bodo načrtovani stroški dela povečali za 702.506 EUR glede na leto 2021. 
 

  

FN 2021 
Realizacija 

2021 
FN 2022 

indeks 

FN 22 / 

real 21 

FN 22 / 

FN 21 

FN 22 - 

Real 21 

FN 22 - FN 

21 

stroški dela 8.445.633 8.218.856 8.018.430 98% 95% -200.426 -427.203 

bruto plače in nadomestila bruto plač 4.777.335 4.597.697 4.983.198 108% 104% 385.501 205.863 

bruto plače - položajni dodatek, delovna doba, posebni 

pogoji, drugi dodatki 
704.338 672.289 755.022 112% 107% 82.733 50.684 

bruto plače - posebni pogoji COVID po KPJS (123 in 

125.člen ZIUOPDVE)  
723.800 719.607 0 0% 0% -719.607 -723.800 

bruto plače - posebni pogoji COVID ( ZIUZEOP in 

neposredno delo covid) 
129.560 117.553 57.983 49% 45% -59.570 -71.577 

bruto plače - povečan obseg dela 11.452 23.897 20.000 84% 175% -3.897 8.548 

bruto plače - delovna uspešnost 90.000 91.321 103.000 113% 114% 11.679 13.000 

bruto plače - nadurno delo in dežurstvo 317.055 328.765 383.844 117% 121% 55.079 66.789 

prispevki na plače (brez COVID) 927.120 904.372 1.006.386 111% 109% 102.014 79.266 

prispevki na plače (samo COVID) 137.224 133.091 9.335 7% 7% -123.756 -127.889 

jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostna pomoč 35.308 34.302 70.771 206% 200% 36.469 35.463 

stroški prevoza  103.781 112.764 133.492 118% 129% 20.728 29.711 

stroški prehrane delavcev 171.141 169.589 179.139 106% 105% 9.550 7.998 

stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja KAD 93.772 92.805 93.660 101% 100% 855 -112 

regres za letni dopust 223.748 220.803 222.600 101% 99% 1.797 -1.148 

 

Razlogi za višje planirane stroške dela v letu 2022 glede na leto 2021 so predvsem v razliki 
(celotni stroški s prispevki): 

• povišanja plačnih razredov oziroma nova delovna mesta predvsem za plačno skupino E z 
20. novembrom 2021 poveča stroške dela v višini 352 tisoč EUR, 

• napredovanja (izplačila) v decembru 2021, poveča stroške dela za 27 tisoč EUR, 

• redna delovna uspešnost povečuje stroške dela za 11,5 tisoč EUR (višje osnovne plače), 

• stroškov prehrane v višini 9 tisoč EUR (višji regres za prehrano od 1. 1. dalje), 

• stroškov prevoza v višini 20 tisoč EUR (nov predpis od 1. 6. 2021 dalje), 
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• stroški nadurnega dela in dežurstev v višini 55 tisoč EUR (več nadurnega dela zaradi 
bolovanj in višje osnovne plače), 

• dodatkov za delovno dobo, posebne pogoje dela, položajni in drugi dodatki v višini 80 tisoč 
EUR (predvsem zaradi višjih osnovnih plač), 

• višji stroški odpravnin in jubilejnih nagrad v višini 36,5 tisoč EUR, 

• razlika novih zaposlitev in odhodov zaposlenih povečuje stroške dela v višini 111,5 tisoč 
EUR. 

 
V načrtovanih stroških dela se je upoštevalo podobno število bolniških odsotnosti – refundacij 
kot v letu 2021. Če bo refundacij manj, bodo višji stroški dela, v nasprotnem primeru bodo 
nižji. Bolnišnica ne izplačuje delovne uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 74,01 %.  
 

Načrtovani stroški amortizacije 
 
Načrtovani stroški amortizacije bodo v letu 2022 znašali 353.000 EUR. Planirana amortizacija 
v višini 395.000 EUR se bo zmanjšala za amortizacijo doniranih sredstev v višini 350 EUR ter za 
znesek amortizacije 41.650 EUR, ki ni priznan v cenah storitev ZZZS. Delež stroškov 
amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,26 %.  
 
Načrtovani drugi stroški  
 
Načrtovani drugi stroški bodo v letu 2022 znašali 56.950 EUR in bodo za 8.900 EUR višji od 
doseženih v letu 2021.   
 

  

FN 2021 
Realizacija 

2021 
FN 2022 

indeks 

FN 22 / 

real 21 

FN 22 / 

FN 21 

FN 22 - 

Real 21 

FN 22 - FN 

21 

drugi stroški 50.410 48.048 56.950 119% 113% 8.902 6.540 

prispevek za mestno  zemljišče 13.850 13.842 13.850 100% 100% 8 0 

štipendije  10.050 10.088 23.195 230% 231% 13.107 13.145 

prispevek za vzp.zap.invalidov 19.360 17.207 12.905 75% 67% -4.302 -6.455 

članstvo zbornic, takse, pristojbine 7.150 6.912 7.000 101% 98% 88 -150 

 

Načrtovani drugi odhodki bodo višji zaradi predvidenih novih štipendij v letu 2022, poleg obstoječih 

štirih štipendij (nove štipendije: 5 za šolanje na srednjih zdravstvenih šolah, 5 za študij zdravstvene 

nege, 3 za študij medicine in 1 za študij psihologije).  

 

8.1.3. Načrtovan poslovni izid 
 

Načrtovani prihodki in načrtovani odhodki bolnišnice za leto 2022 izkazujejo uravnotežen 
poslovni izid, saj so prihodki enaki odhodkom. 
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8.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
 
Za razmejitev prihodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost smo upoštevali 
navodila Ministrstva za zdravje (številka dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020). 
 
Planirani prihodki iz tržne dejavnosti znašajo 193.300 EUR, iz javne službe pa 10.641.606 EUR.  
 
Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih dejavnosti: 

• prodaja malic v višini 75.000 EUR, 

• laboratorijske storitve v višini 86.000EUR, 

• prihodki iz naslova izobraževalne dejavnosti v višini 12.000 EUR, 

• zdravstvene storitve za voznike v višini 5.000 EUR, 

• prihodki od provizij PZZ v višini 4.500 EUR,  

• prodaja izdelkov aktivacijske terapije v višini 1.500 EUR, 

• prihodki iz naslova izdelav mnenj zdravnikov in svetovanj ZD Idrija v višini 2.800 EUR, 

• zdravstvene storitve za nezavarovane osebe v višini 6.500 EUR. 
 
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu 
z naslednjimi sodili: 
- neposredno na osnovi dejanskih podatkov,  
- posredno preko sodil (struktura stroškov stroškovnega mesta, delež neposrednih stroškov, 

kalkulacija cene storitve). 
 
Planirani odhodki javne službe znašajo 10.649.906 EUR, tržne dejavnosti pa 185.000 EUR. 
Planiran je presežek prihodkov nad odhodki pri izvajanju tržne dejavnosti v višini 8.300 EUR. 
 
 

8.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
 

Načrtovani prihodki in načrtovani odhodki za leto 2022 po načelu denarnega toka izkazujejo 
uravnotežen poslovni izid. 

  FN 2021 
Realizacija 

2021 
FN 2022 

indeksi 

FN 22/ 

real.21 

FN 22 / 

FN 21 

SKUPAJ PRIHODKI  10.779.008 10.698.780 10.827.000  101 %  100 % 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  10.544.328 10.459.667 10.634.000  102 %  101 % 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ  9.688.618 9.883.991 9.839.000  100 %  102 % 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna  1.140.923 3.019.477 504.000    17 %     44 % 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja  8.547.696 6.864.514 9.335.000    136 %    109 %  

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 855.710  575.676 795.000  138 %     93 %  

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 234.680  239.113 193.000    81 %     82 % 

SKUPAJ ODHODKI  10.779.008  10.690.700 10.827.000 101 %   100 % 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 10.561.844  10.474.050 10.642.700 102 %  101 %  

Plače in drugi izdatki zaposlenim 7.037.517  7.132.182 6.883.320    97 %   98 % 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost  1.131.164 1.137.900 1.102.261  97 %  97 % 



 
 

S t r a n  45 | 53 

 

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe  2.191.153 2.119.566 2.287.120  108 %  104 % 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom  10.050 9.999 23.000   230 %   229 % 

Investicijski odhodki  191.960 74.403 347.000    466 %   181 %  

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

NA TRGU 
217.164  216.650 184.300  85 % 85 %  

PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI  0 8.080 0     

 
 

9. PLAN KADROV 
Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 kot priloga temu poročilu, bo poslana na MZ. 

9.1. ZAPOSLENOST 
 

Zaradi spremenjenih razmer v družbi, predvsem pa na trgu dela, mora bolnišnica v trenutni 
situaciji veliko napora vlagati v privabljanje novega kadra, predvsem na področju zdravstvene 
nege. Glede na visoko starostno strukturo zaposlenih in konstantno naraščanje števila 
uslužbencev z zdravstvenimi omejitvami, delnih invalidskih upokojitev ter številu delavcev, ki 
delajo krajši delovni čas, bo v prihodnje potrebno izpade kadra ustrezno nadomeščati. V 
nasprotnem primeru ne bomo mogli dolgoročno ohraniti zdrave zaposlitvene strukture in 
ustreznega ravnovesja med delom in obremenjenostjo kadra ter posledično pacientom 
omogočiti varno in kakovostno oskrbo, zaposlenim pa prijazno, ustvarjalno in varno delovno 
okolje.  
Bolnišnica bo zato v letu 2022 nekoliko več sredstev namenila štipendiranju in bo razpisala 
naslednje štipendije: 

o 5 za šolanje na srednjih zdravstvenih šolah za pridobitev izobrazbe srednja medicinska 
sestra oz. tehnik zdravstvene nege, 

o 5 za študij zdravstvene nege 1. stopnje za pridobitev izobrazbe diplomirana medicinska 
sestra oz. zdravstvenik, 

o 3 za študij medicine za pridobitev izobrazbe doktor medicine, 
o 1 za študij psihologije 2. stopnje za pridobitev izobrazbe magister psihologije. 

 
Bolnišnica poleg tega po obstoječi štipendijski strukturi že štipendira tri dijake, ki se 
izobražujejo na srednjih zdravstvenih šolah ter študenta zdravstvene nege 1. stopnje. 
 
V letu 2022 načrtujemo upokojitev naslednjih sodelavcev bolnišnice, in sicer: kadrovika, vodjo 
zdravstvene administracije, knjigovodjo, srednje medicinske sestre, treh diplomiranih 
medicinskih sester ter farmacevtskega in laboratorijskega tehnika. Nekaj uslužbencev bo 
ostalo v delovnem razmerju, čeprav so, oziroma bodo tekom leta izpolnili pogoje za 
upokojitev. V začetku leta 2022 so bile pristojne službe seznanjene z naslednjimi prekinitvami 
delovnega razmerja: 3 srednje medicinske sestre, 2 oskrbovalki in 1 klinični psiholog specialist. 
 
V letu 2022 načrtujemo naslednje zaposlitve: 

• strokovni direktor, 

• 1 zdravnik specializant, 

• 1 sobni zdravnik (med čakanjem na odobritev začetka specializacije), 

• 1 zdravnik specialist psihiatrije (specializant po opravljenem specialističnem izpitu), 

• 1 zdravnik specialist interne medicine, 

• 1 zdravnik sekundarij, 
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• 3 diplomirane medicinske sestre oziroma zdravstvenike, 

• 5 srednjih medicinskih sester, 

• 1 psiholog, 

• 1 diplomirani inženir laboratorijske biomedicine, 

• 1 magister farmacije, 

• 1 vodja zdravstvene administracije, 

• 1 diplomirani ekonomist oz. magister ekonomije, 

• 2 zdravstvena administratorja,  

• 3 oskrbovalce, 

• 2 receptorja,  

• 1 fizioterapevt (v primeru dodatnega programa v okviru gerontopsihiatričnega 
oddelka), 

• 1 pravnik,  

• 2 skupinska terapevta (v primeru povečanja kapacitet v okviru dnevne bolnišnice)  

• 2 delovna terapevta, 

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

 
Navedene zaposlitve so praviloma nadomestne, zaposlovanje se bo izvajalo glede na potrebe 
delovnega procesa v posameznih službah bolnišnice. Nekatere nadomestne zaposlitve bo 
bolnišnica realizirala v letu 2022, čeprav bodo dejanske prekinitve delovnega razmerja v 
začetku leta 2023, saj je na specifičnih delovnih mestih potrebno nekoliko daljše uvajanje v 
delo. 
 
Med zgoraj naštetimi so v teku oziroma so bile že realizirane naslednje zaposlitve: 

• strokovni direktor, 

• 1 zdravnik sekundarij, 

• 1 diplomirana medicinska sestra, 

• 1 pripravnica v socialni službi, 

• 1 receptor, 

• 1 tehnik zdravstven nege, 

• 1 oskrbovalec, 
 
Ostale zaposlitve se bodo realizirale skladno z možnostmi in potrebami. 
 
V letu 2022 je v bolnišnici kar 88 zaposlenih, starejših od 50 let, od tega je 24 starejših od 60 
let (oziroma v letošnjem letu dopolnijo starost 60 let), zato skušamo v svoje delovno okolje 
privabljati mlad kader. 
   
Odsotnosti zaposlenih bomo tudi v letu 2022 poskušali reševali s fleksibilnejšim notranjim 
prerazporejanjem kadra ali z ustrezno 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 dopustno kadar bi odsotnost lahko močno 
in dolgotrajno ogrozila nemoteno izvajanje dejavnosti, ali bi lahko kakorkoli vplivala na 
kakovost opravljenih storitev. 
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Bolnišnica bo na Ministrstvo za zdravje naslovila tudi pobudi za dodelitev novih zdravnikov 
specializantov in sekundarijev ter spremljala razpise za specializacije kliničnih psihologov. 
Na dan 31. 12. 2022 naj bi po predvidevanjih imela bolnišnica zaposlenih skupaj 218 javnih 
uslužbencev.  
 

9.2. OSTALE OBLIKE DELA 
 

V letu 2022 načrtuje bolnišnica skleniti 3 podjemne pogodb, in sicer: 1 za opravljanje dodatnih 
administrativnih del v izvenhospitalni dejavnosti ali hospitalni dejavnosti, 1 za opravljanje 
internističnih pregledov in 1 za pomoč v prevozni službi v primeru daljših odsotnosti.   
 
Z delom študentov preko študentskega servisa bomo kot običajno zagotavljali nadomeščanje 
v času poletnih dopustov in drugih daljših odsotnosti redno zaposlenih delavcev. Plan dela je 
naslednji: 6 študentov v službi zdravstvene nege in oskrbe, 4 v službi za oskrbo s prehrano,  2 
študenta v recepcijski službi, 1 študent za izvajanje prevozov na IMI, 1 študent za pomoč v 
službi perilnega inventarja. Bolnišnica bo delo preko študentskega servisa izvajala v skladu z 
internim pravilnikom, ki podrobneje določa pogoje za opravljanje študentskega dela v 
bolnišnici.  
 

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 
 
V bolnišnici so poleg zdravstvene organizirane tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki so nujna 
podpora izvajanju programov zdravstvenega varstva. Glede na obstoječe tržne možnosti in 
cenovno konkurenčnost opravljanja določenih specifičnih storitev, je bolnišnica izvajanje teh 
storitev oddala zunanjim pogodbenim izvajalcem. Te storitve so naslednje: 

• pranje bolnišničnega perila, 

• čiščenje bolnišničnih prostorov, 

• urejanje bolnišničnega parka. 
 
Pranje bolnišničnega perila se že več kot dvajset let izvaja preko zunanjega ponudnika, saj 
bolnišnica nima ustreznih prostorov in opreme za izvajaje te dejavnosti. V službi za oskrbo s 
perilnim inventarjem so zaposlene tri uslužbenke, ki razvrščajo in prevzemajo čisto in umazano 
perilo, poleg tega pa skrbijo za popravila tekstilnih izdelkov. Letni predviden strošek za pranje 
perila za leto 2022 znaša 110.000 EUR.  
 
Čiščenje prostorov je prav tako daljše obdobje preneseno na zunanjega izvajalca. Bolnišnica 
nima lastnih zaposlenih za čiščenje. Letni predviden strošek za čiščenje za leto 2022 znaša 295 
tisoč EUR. 
 
Urejanje bolnišničnega parka ni mogoče zagotavljati z lastnimi zaposlenimi. Letni  predvideni 
strošek za leto 2022 znaša 10.000 EUR.  
 
Za potrebe obvladovanja bolnišničnih okužb bolnišnica ni zaposlovala zunanjih izvajalcev, saj 
ima to dejavnost organizirano znotraj medicinskega sektorja (ZOBO, SOBO).   
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9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 
 
Glede na to, da smo v večini zaposlitvenih skupin v bolnišnici dosegli nadpovprečno visok nivo 
formalne izobrazbe oz. usposobljenosti, naša strategija izobraževanja v letu 2022 vsebuje 
naslednje prioritete: 

• izobraževanja zaposlenih v bolnišnici ostajajo omejena s kvotami, ki jih s sklepom določi 
vodstvo bolnišnice, 

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

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

• v letu 2022 bosta v bolnišnici zaposlena 2 zdravnika specializanta, predvidoma 1 zdravnik 
sekundarij za opravljanje izbirnega dela sekundariata ter 2 specializanta klinične 
psihologije. Specializanti psihiatrije in sekundariji so financirani iz sredstev države, 
bolnišnica v času specializacije financira podiplomske tečaje, specializacijo s področja 
klinične psihologije pa v celoti financira bolnišnica, kar letno znese približno 30 tisoč EUR. 

• kot učna baza bomo v programe kliničnega usposabljanja, praktikuma, kroženja znotraj 
pripravništva in specializacij ter obvezne prakse v letu 2022 vključili predvidoma okoli 80  
študentov, dijakov, pripravnikov in specializantov. 

• V letu 2022 bolnišnica načrtuje zaposlitev 7 pripravnikov (po enega v psihološki službi in  
delovni terapiji, dva v socialni službi ter zdravstveni negi). Sredstva za pripravnike 
zagotavlja Združenje zdravstvenih zavodov. 

 

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022 
Priloga - Obrazec 7: Načrt IT 2022  kot priloga temu poročilu, bo poslana na MZ. 

 

10.1. PLAN INVESTICIJ 
 

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022  in priloga - Obrazec 7: Načrt IT kot priloga 

temu poročilu, bosta poslana na MZ.   

OBJEKTI IN INFRASTRUKTURA 232.000€ 

sanacija celotne strehe na stavbi S                                              ** MZ        *180.000€ 

obnoviti strojno inštalacijo v toplotnih postajah - Stavba A     **MZ 
(prioriteta) L ,S in kotlovnica                                                                                             

*35.000€ 

sanacija kuhinje in oprema                                                                *JN                          70.000€  

Podporni zidovi, sanacija                                                                    *JN 70.000€ 

obnova tovornega dvigala stavba  S 5.000€ 

REP (razširjen energetski pregled) vse stavbe v upravljanju 22.000€  

DIIP  stavba S (plan 2021) 10.000€ 

Klimatski sistem po stavbah                                                           50.000€ 

Obnova kotlovnice                                                                       5.000€ 

DRUGA OPREMA 39.000€ 

pohištvena oprema, ležalniki 20.000€ 
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Wellan – sistem proti vodnemu kamnu  4.000€ 

ureditev okolice, klopi, paviljon 15.000€ 

MEDICINSKA OPREMA  34.000€ 

EKG aparat 4.000€ 

invalidski voziček, servirni vozički za zdravila, drugo 10.000€ 

biokemični analizator                                                     20.000€ 

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 47.000€ 

videonadzor 2.000€ 

delovnih postaj s programsko opremo 13.000 € 

oprema (prenosniki, tablice, tipkovnice, printerji)                     **MZ                         35.000 € 

Paging sistem 3.000€ 

multifunkcijska naprava v administraciji L  3.000€ 

Vzdrževalna pogodba      4.000 € 

helpdesk 5.000 € 

nadzor nad delovanjem IT opreme 3.000 € 

intranet 3.000 € 

elektronski temperaturni list                                                         **MZ 50.000 € 

druge podporne aplikacije 10.000 € 

 
* v okviru javnega naročila, če bi bil okvirni predračun del večji od 40.000 €. 
** v okviru javnega naročila, v primeru izpolnjevanja pogojev za javni razpis s strani MZ v 

okviru Zakona o investicijah in finančnega načrta rezerviranih sredstev za investicije. 

V plan investicij za leto 2022 so šteti predvideni stroški, ki se bodo lahko gibali 

premosorazmerno potrebam v bolnišnici (vključeni tudi stroški nepredvidenih nujnih 

operativnih posegov, in niso obvezujoči). Stroški med posameznimi investicijami se lahko 

prerazporejajo. 

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022 
 

Priloga - obrazec 5:  Načrt vzdrževalnih del 2022 kot priloga temu poročilu, bo poslana na MZ. 

VZDRŽEVALNA DELA 40.000€ 

pleskarska dela, sanacija talnih oblog                                             10.000€ 

Sanacija talnih obog 5.000€ 

Vzdrževanje okolice 10.000€ 

zamenjava neonskih svetil z LED (spuščen strop)  5.000€ 

ureditev pisarn 5.000€ 

sanacija zamakanja strehe v stavbah S, L in A                                                     5.000€ 

 

V plan vzdrževalnih del za leto 2022 so šteti predvideni stroški, ki se bodo lahko gibali 

premosorazmerno potrebam v bolnišnici (vključeni tudi stroški nepredvidenih nujnih 

operativnih posegov), in niso obvezujoči tudi zaradi nepredvidenih situacij pri pridobivanju 

raznih dovoljenj za posege v prostor, priglasitev del ali zamude pri DIIP-ih in IP-ih.. Stroški med 

posameznimi vzdrževalnimi deli se lahko prerazporejajo. 
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Plan investicij in vzdrževalnih del v obdobju 2020-2024: 

Bolnišnica bo skladno s sprejeto Politiko upravljanja s fizičnim okoljem (DSP QS 6/2013) zaradi 
zagotavljanja trajnostne kakovosti bivanja in ohranjanja primernih pogojev zdravljenja 
duševnih bolezni v obdobju 2020 – 2024 predlagala plan investicij v potrditev Svetu zavoda. 
Plan investicij se letno revidira, dopolni, predloge se predstavi predstaviti Svetu Zavoda v 
potrditev oz. je nadalje opredeljen v letni finančnih načrtih in letnih poročilih poslovanja. 
Bolnišnica bo nadaljevala z začrtanimi aktivnostmi za izdelavo načrtov postopnega celovitega 
obnavljanja notranjosti hospitalnih objektov, s ciljem, da se pacientom zagotovi primerna 
kakovost bivanja, ki podpira sodobne terapevtske pristope k procesom zdravljenja duševnih 
bolezni. 
 
V bolnišnici bomo skrbeli za celovito ureditev okolice bolnišnice (ureditev parkirišč za 
zaposlene in obiskovalce ter dovoznih poti, vzdrževanje zelenih površin, izgradnja novih 
površin za aktivnosti in rekreacijo pacientov, postavitev informacijskih tabel itd.). 
V bolnišnici bomo posebno pozornost usmerili k prepoznavi in odpravljanju arhitektonskih in 
drugih ovir za invalide, k prepoznavi in odpravi fizičnih tveganj, povezanih z varnostjo 
pacientov, izvajali ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti na območju bolnišnice, 
zagotavljali redna vzdrževalna dela na vseh objektih bolnišnice, zagotavljali potrebna sredstva 
za izboljšanje dobrega počutja in varnosti pacientov ter zaposlenih. 
 
Srednjeročni načrt večjih investicijskih vlaganj v objekte in infrastrukturo: 

Tabela št. 8: Načrt investicij 2020-2024 

Predviden 
začetek del 

Stavba oziroma del stavbe Planirana 
vrednost 
investicije 

2020 
izvedeno 

Klimatizacija skupnih prostorov intenzivnega oddelka S2 in S3 25.000€ 

2021 
ni izvedeno 
2022 

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

20.000€ 

2022 Sanacija kuhinje in oprema              JN  ali *MZ v okviru projektov                                                       70.000€        
*20.000€ 

2023 Menjava strešne kritine stavba S 
* V kolikor bodo izvedene vse predhodne zahteve in pridobljena 
dokumentacija, ki je pogoj za prijavo na razpise, cena je predvidena 
in ni zavezujoča                                                                 * MZ v okviru 
projektov 

150.000€ 
 

*50.000€ 

2023 Rekonstrukcija hospitalnega objekta S (izboljšanje bivalnih pogojev 
za paciente, izboljšanje pogojev za izvajanje zdravstvene oskrbe in 
drugih terapevtskih aktivnosti skladno s sodobnimi smernicami 
psihiatričnega zdravljenja, zagotavljanje ustreznih prostorov za varno 
in humano obravnavo oseb, zoper katere je potrebno uvesti PVU, 
izboljšanje požarne varnosti ipd.) 
* V kolikor bodo izvedene vse predhodne zahteve in pridobljena 
dokumentacija, ki je pogoj za prijavo na razpise, cena je predvidena 
in ni zavezujoča                                                                 * MZ v okviru 
projektov  

2.400.000€ 
*6.600.000€ 

2023 Menjava strešne kritine stavba L 150.000€ 
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* V kolikor bodo izvedene vse predhodne zahteve in pridobljena 
dokumentacija, ki je pogoj za prijavo na razpise, cena je predvidena 
in ni zavezujoča                                                                 * MZ v okviru 
projektov 

*50.000€ 

2023 Sončna elektrarna stavba A, E, L, S 
* V kolikor bodo izvedene vse predhodne zahteve in pridobljena 
dokumentacija, ki je pogoj za prijavo na razpise, cena je predvidena 
in ni zavezujoča                                                                 * MZ v okviru 
projektov 

1.000.000€ 
*300.000€ 

2024 Rekonstrukcija hospitalnega objekta L (izboljšanje bivalnih pogojev 
za paciente, izboljšanje pogojev za izvajanje zdravstvene oskrbe in 
drugih terapevtskih aktivnosti skladno s sodobnimi smernicami 
psihiatričnega zdravljenja, zagotavljanje ustreznih prostorov za varno 
in humano obravnavo oseb, zoper katere je potrebno uvesti PVU, 
izboljšanje požarne varnosti ipd.), 
V kolikor bodo izvedene vse predhodne zahteve in pridobljena 
dokumentacija, ki je pogoj za prijavo na razpise, cena je predvidena 
in ni zavezujoča                                                                 * MZ v okviru 
projektov 

2.400.000€ 
*7.000.000€ 

2025 Fasadni sistemi vseh stavb v upravljanju 
* V kolikor bodo izvedene vse predhodne zahteve in pridobljena 
dokumentacija, ki je pogoj za prijavo na razpise, cena je predvidena 
in ni zavezujoča                                                                 * MZ v okviru 
projektov 

2.000.000€ 
*500.000€ 

 
 
Srednjeročni načrt večjih investicijskih vlaganj v nemedicinsko in medicinsko opremo: 

Predviden 
začetek del 

Oprema Ocena 
vrednosti 
investicije 

2021 
izvedeno 

Nakup dveh novih sanitetnih vozil za prevoz pacientov                      *JN *95.000 

2022 Biokemični analizator za potrebe medicinsko-kemičnega labor. 20.000 

2022 EKG aparat 4.000€ 

2022 počivalnik, invalidski voziček, servirni vozički za zdravila, drugo 10.000€ 

2023 Nakup novega službenega osebnega vozila za potrebe dejavnosti 
bolnišnice 2 avtomobila                                                                                 
*JN 

*43.000€ 

2023 Zamenjava konvekcijske peči I. 19.000 

2024 Stroj za mletje in dehidriranje organskih odpadkov 16.000 

2024 Zamenjava konvekcijske peči II. 19.000 

 
Srednjeročni načrt investicijskih vlaganj v strojno in programsko opremo: 

Predviden 
začetek del 

Stavba oziroma del stavbe Ocena 
vrednosti 
investicije 

2020 
izvedeno 

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

10.000 

2020 
izvedeno 

UPS v server sobi, ki pokriva brezprekinitveno napajanje tako za 
serverje, kot tudi za vse naprave v laboratoriju 

5.000 

2021 Dodatno diskovno polje 10.000 
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izvedeno 

2021 
izvedeno 

Prehod na MS Exchange 25.000 

2022 Avtomatizacija kotlovnice s centralnim nadzornim sistemom (sredstva 
za investicijo bo bolnišnica poskušala pridobiti s pomočjo EKOSKLADA) 

25.000 

2022 helpdesk 5.000 € 

2022 Različna strojna oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki in druga 
strojna oprema) 

50.000€ 

2022 intranet 3.000 € 

2022 elektronski temperaturni list                                   *  MZ v okviru projektov 50.000 € 

2023 Digitalizacija strokovnih procesov                        *  MZ v okviru projektov 150.000€ 

2023 Digitalizacija poslovnih procesov                        * MZ v okviru projektov 150.000€ 

2023 Nadgradnja sistema Birpis                                       *  MZ v okviru projektov 60.000€ 

2024 Različna strojna oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki in druga 
strojna oprema) 

20.000€ 

2024 Sistemski pregled delovanja informacijskega sistema v povezavi z 
zahtevami MZ, NIJZ, ZZZS, nakup komponent 
                                                                             *  MZ v okviru projektov 

150.000€ 

Sredstva za izvedbo zgoraj navedenih investicijskih vlaganj bo bolnišnica zagotovila iz 
presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 
Načrt je informativne narave, odvisen od finančnih zmogljivosti in možnosti prijavljanja na 
razpise MZ v okviru Zakona o investicijah v zdravstvu. Vsako leto se bo načrt revidiral in potrdil 
s strani Sveta Zavoda. 
 

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 
 

Psihiatrična bolnišnica Idrija v letu 2022 ne načrtuje zadolževanja. 
 
 

 

Idrija, 21. 2. 2022 

 
 
 
 
                                                                                                     mag. Klavdija Širaj Mažgon        
                                           v. d. direktorja 
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Zgodba, ki jo pišemo že 60 let! 
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