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Spoštovani,  
 

 
pred vami je poslovno poročilo bolnišnice s povzetkom ključnih informacij o poslovanju bolnišnice v 
preteklem letu. Dosežki strokovnih služb na področju zdravljenja in oskrbe so navedeni posebej v 
Strokovnem poročilu bolnišnice. 
 
Za nami je zahtevno leto. Epidemiološka situacija je bila resnično edinstvena in je zahtevala veliko 
prilagajanja in predvsem drugačen način delovanja in razmišljanja. Kljub izrednim razmeram, ki so vladale 
v prvi in drugi polovici leta, se v bolnišnici nismo oddaljili od ciljev strokovne in varne obravnave, ki smo jo 
v pretežni meri sicer usmerili predvsem v aktivnosti za zagotavljanje varnega okolja za oskrbo oseb s 
težavami v duševnem zdravju, v izvajanje številnih preventivnih ukrepov za preprečevanje vdora virusa v 
bolnišnično okolje, v pravočasno vzpostavitev in delovanje rdeče in sivih con, vzpostavitev triažnih točk, 
organizacijo in izvedbo testiranja PCR in HAGT za paciente in zaposlene, zagotavljanje zadostne količine 
zaščitne opreme itd.. Potrebne so bile številne spremembe, tako v procesih samega dela, kot v organizaciji 
dela bolniških oddelkov in služb v bolnišnici. Posebej zahteven izziv je predstavljalo načrtovanje dela in 
razporejanje zaposlenih, njihovo vključevanje v spremenjene procese dela in zagotavljanje podpore 
ostalim zaposlenim v času njihove odsotnosti. Po letih neprekinjenega delovanja sta bila zaradi 
reorganizacije primorana začasno zapreti svoja vrata oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola in 
psihoterapevtski oddelek, svoja vrata je priprl tudi program dnevne obravnave.  
 
Menim, da je bila bolnišnica v času izrednih zdravstvenih razmer kljub vsemu strokovno uspešna, saj je 
izvedla vse potrebne ukrepe, s katerimi je preprečila ali vsaj omejila možnost vnosa in širjenja okužb 
COVID-19 ob tem, da je osebam s težavami v duševnem zdravju ves čas zagotavljala sicer razmeram 
prilagojeno, a vseeno kakovostno in varno obravnavo. Ukrepi bolnišnice so v celoti  sledili smernicam 
ključnih strokovnih organov v Republiki Sloveniji (NIJZ, MZ, RSK za psihiatrijo, itd.). Nerazumevanje načina 
dela, ki je bil v času med in po epidemiji v psihiatriji specifičen, je in bo ostal problem. Ugotavljam namreč, 
da pristojni dela zaposlenih v psihiatričnih bolnišnicah v času epidemije ne vrednotijo enako kot ga v 
ostalih bolnišnicah, kar se žalostno kaže tako pri izostanku ustreznega financiranja oskrbe COVID 
pacientov kot tudi pri pripravljenosti za kritje izpada programa v času, ko sicer nismo obravnavali 
nobenega COVID pacienta, smo pa morali zaradi tega močno prilagoditi svoje delo. Vpliv epidemije na 
poslovanje bolnišnice bo zato zagotovo daljnosežen. Izpad planiranega programa je bil velik in je imel 
izrazito negativen vpliv na finančno poslovanje bolnišnice v letu 2020, njegov vpliv bo segel tudi v leto 
2021. Negativnega vpliva epidemije na poslovanje bolnišnice zato brez razumevanja ustanovitelja, da je 
bilo delo v psihiatriji v času težkih epidemioloških razmer drugačno in zato še posebej zahtevno, samo z 
ukrepi na ravni bolnišnice ne bo mogoče zadovoljivo odpraviti.   
 
Na tem mestu bi se iskreno zahvalil vsem zaposlenim, najprej svojim najtesnejšim sodelavcem v vodstvu 
bolnišnice, vodji in ostalim članom KOBO, vsem zaposlenim na COVID in sprejemnem izolacijskem 
oddelku, zaposlenim na drugih oddelkih, medicinskih in nemedicinskih službah in enotah bolnišnice za 
potrpežljivo in strokovno predano delo, ki je pripomoglo k temu, da se je lahko bolnišnica uspešno 
spoprijela z izzivom epidemije. Naj ostane takšen način sodelovanja in povezovanja naša popotnica tudi v 
naprej. 
 
Lep pozdrav, 
 
 
                                                                                                                                        Bogdan Tušar 
                                                                                                                                           DIREKTOR 
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1. 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 izvenhospitalno na območju Južne in 
Severne Primorske, Obale, Krasa ter zahodnega dela Notranjske z okrog 308.000 prebivalci. 
 
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). Izvenhospitalna 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 (Psihiatrični dispanzer v Idriji, psihiatrične ambulante v Izoli, Postojni, 
Logatcu, Sežani in zadnjo v 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 in Idriji. V bolnišnici deluje tudi tim za skupnostno psihiatrično obravnavo, ki 
pokriva obravnavo pacientov s kroničnimi oblikami duševnih motenj na terenu oz. v skupnosti. 
 
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 dejavnosti z uvajanjem 
dodatnih oz. novih zdravstvenih programov in storitev v bolnišnici ter za krepitev specialistično 
ambulantne mreže izvenhospitalnih enot in izboljšanje dostopnosti do psihiatričnih in 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 tudi osrednji nosilec strokovnega in organizacijskega razvoja psihiatrične stroke na 
področju Primorske, saj ji je Ministrstvo za zdravje že trikrat doslej, in sicer l. 2006, 2011 in 2016, 
podelilo naziv učna baza, kar pomeni, da bolnišnica izpolnjuje pogoje za priznanje statusa učnega 
zavoda za izvajanje praktičnega usposabljanja zdravnikov, medicinskih sester, psihologov, delovnih 
terapevtov in socialnih delavcev, ki se zaposlujejo v psihiatrični dejavnosti. Zaposlenim v zdravstvenih 
zavodih na primarni in sekundarni ravni, socialno-varstvenih zavodih ter nevladnih organizacijah 
bolnišnica zagotavlja tudi možnost teoretičnega in praktičnega usposabljanja, kot strokovna 
institucija pa aktivno sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi drugih oblik strokovnega 
izpopolnjevanja. 
 

V bolnišnici so poleg zdravstvene organizirane tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki so nujna 
podpora izvajanju programov zdravstvenega varstva (lekarna, medicinsko-kemični laboratorij, 
prehrana, vzdrževanje, upravni in finančni posli). 
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2. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 

 
Naziv: 
 

JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD PSIHIATRIČNA 
BOLNIŠNICA IDRIJA 
 

Sedež: Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija  
 

Ustanovitelj: 
 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada 
Republike Slovenije 
 

Leto ustanovitve: 1957 
 

Status: Javni zdravstveni zavod 
 

Direktor: Bogdan TUŠAR, univ. dipl. prav. 
 

Strokovni direktor: doc. dr. Marko PIŠLJAR, dr. med., spec. psih.  
 

Pomočnica direktorja za področje ZN: Lidija MRAK, mag. zdr. in soc. manag. 
 

Pomočnica direktorja za finančne zadeve: Majda PIRIH, univ. dipl. ekon., preiz. rač. 
 

Telefon: +386 (0)5 373 44 00 
 

Fax: +386 (0)5 377 36 51 
 

E-pošta: 
 

psihiatrija@pb-idrija.si 
 

Spletna stran zavoda: www.pb-idrija.si 
 

Identifikacijska številka: SI73393789 
 

Registrska št.: 5011040663 
 

Davčna št.: 73393789 
 

Šifra dejavnosti: 86.100 – bolnišnična dejavnost 
 

Matična št.: 5053668 
 

Transakcijski račun: 01100-6030276924 
 

Odgovorna oseba za poslovanje: Bogdan TUŠAR, univ. dipl. prav., direktor  
Odgovorna oseba za strokovno delo: doc. dr. Marko PIŠLJAR, dr. med., spec. psih., strokovni 

direktor 

 

mailto:psihiatrija@pb-idrija.si
http://www.pb-idrija.si/
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2.1. Organizacijska shema bolnišnice 
 

Prikaz št. 1: MAKROORGANIZACIJA ZAVODA 
 

 4 predstavniki ustanovitelja 

 1 predstavnik zaposlenih 

 1 predstavnik lokalne skupnosti 

 1 predstavnik ZZZS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIREKTOR 

MEDICINSKI SEKTOR 
Strokovni direktor 

(namestnik direktorja, delavec s 
posebnimi pooblastili) SPLOŠNI SEKTOR 

Vodja sektorja 
(delavec s posebnimi pooblastili) 

FINANČNI SEKTOR 
Vodja sektorja 

(delavec s posebnimi pooblastili) 

SVET BOLNIŠNICE 

KOLEGIJ 
DIREKTORJA SSTTRROOKKOOVVNNOO--

MMEEDDIICCIINNSSKKII    SSVVEETT  
 
 
 
 

Pomočnik predstojnika za bolnišnično dejavnost 

ZDRAVSTVENA NEGA 
Pomočnica direktorja za 

področje ZN 
(delavec s posebnimi 

pooblastili) 

Pomočnik predstojnika za izvenbolnišnično dejavnost 

SLUŽBA ZA KAKOVOST 
Vodja sistema zagotavljanja 

kakovosti 

SLUŽBA ZA VAROVANJE 
PODATKOV IN INFORMACIJ  

Vodja službe 
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Prikaz št. 2: MEZOORGANIZACIJA ZAVODA - 1. DEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMEEDDIICCIINNSSKKII  SSEEKKTTOORR  
Strokovni direktor 

BOLNIŠNIČNI ODDELKI ZDRAVSTVENA 
NEGA 

FUNKCIONALNE ENOTE IZVENBOLNIŠNIČNE 
DEJAVNOSTI 

STROKOVNO-MEDICINSKI SVET Pomočnika za hospital in 
izvenhospitalno dejavnost 

SPLOŠNI PSIHIATRIČNI 
ŽENSKI ODDELEK – S II 

SPLOŠNI PSIHIATRIČNI 
MOŠKI ODDELEK – S III 

ODDELEK – S III 
PSIHOTERAPEVTSKI ODDELEK 

– S IV Z DNEVNIM 
PSIHOTERAPEVTSKIM 

PROGRAMOM 
 

ODDELEK ZA ZDRAVLJ. 
ODVISNOSTI – L I 

GERONTOPSIHIATRIČNI 
ODDELEK – L II 

PSIHIATRIČNI ODDELEK S 
PODALJŠANIM 

ZDRAVLJENJEM – L III 

Organizator zdravstvene  

vzgoje 

ZDRAVSTVENA 
STERILIZACIJA 

PSIHOLOŠKA SLUŽBA 

AKTIVACIJSKA TERAPIJA 

SOCIALNA SLUŽBA 

MEDICINSKO KEMIČNI 
LABORATORIJ 

LEKARNA  

EEG  
LABORATORIJ 

DISPANZERSKA 
DEJAVNOST 

AMBULANTNE  
DEJAVNOSTI V PBI 

ZDRAVSTVENA 
ADMINISTRACIJA 

Zdravnik internist 

TRIAŽNA  AMBULANTA 

PROGRAMI V 
SKUPNOSTI 

 

AMBULANTE NA 
TERENU 

Komisija za kakovost in varnost 
 
 

Komisija za OBO 
 
 

Odbor za kakovost in varnost 
 
 

SLUŽBA ZA KAKOVOST 
 

Dietetik 
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Prikaz št. 3: MEZOORGANIZACIJA ZAVODA - 2. DEL 

MEDICINSKI SEKTOR 
Strokovni direktor 

SPLOŠNI SEKTOR 
Vodja splošnega sektorja 

FINANČNI SEKTOR 
Vodja finančnega sektorja 

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. 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  

Vodja  
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2.2. Vodstvo zavoda 
 

Direktor:  
Bogdan TUŠAR, univ. dipl. prav. 
 
Strokovni direktor:  
doc. dr. Marko PIŠLJAR, dr. med., spec. psih. 
 
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege:  
Lidija MRAK, mag. zdr. in soc. manag. 
 
Pomočnica direktorja za finančne zadeve:  
Majda PIRIH, univ. dipl. ekon, preizk. rač. 
 
 

2.3. Svet zavoda: 
 
- Predsednica: 

• Nada ZAJEC, predstavnica ustanovitelja,  
 

- Namestnica predsednice: 
• Marinka RUDOLF, dr. med., spec. psih., predstavnica delavcev PB Idrija,  
 

- Članice: 
• 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. 

 

2.4. Strokovno-medicinski svet zavoda: 
 
- Predsednica: 

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

- Člani: 
• doc. dr. Marko PIŠLJAR, dr. med., spec. psih., 
• Janja MILIČ, dr. med., spec. psih., 
• dr. Špela HVALEC, spec. klin. psih., 
• Marinka RUDOLF, dr. med., spec. psih. 
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3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO 
DELOVNO PODROČJE PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA 

 
 

3.1. Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda: 
 
     Zakoni 

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

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992 (26/1992 popr.), 37/1995, 8/1996, 
90/1999, 98/1999-ZZdrS, 31/2000, 36/2000-ZPDZC, 45/2001, 2/2004, 80/2004, 15/2008-
ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/2012-ZUJF, 14/2013, 88/16 – ZdZPZD, 
64/2017, 1/19 -odl. US, 73/19,  82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE) 

- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 
63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 
47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008, 49/2010 Odl.US: U-I-270/08-10, 107/2010-
ZPPKZ, 40/2012-ZUJF, 88/2016 – ZdZPZD, 40/2017, 64/2017 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/1992, Ur.l. RS, št. 
13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 Odl.US: Up 53/96, 6/1999, 56/1999-ZVZD, 99/2001, 
42/2002-ZDR, 60/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-279/00-42, 126/2003, 20/2004-UPB1, 62/2005 
Odl.US: U-I-390/02-27, 76/2005, 100/2005-UPB2, 100/2005 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/2006 
Odl.US: U-I-277/05-32, 38/2006, 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: 
U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 
62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 21/2013-ZUTD-A, 63/2013-ZIUPTDSV, 91/2013, 
99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 111/2013-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 
61/17–ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO) 

- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) 
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20) 
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/2000, 

47/15, 31/18 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE) 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 58/2008 - plačna lestvica pred 

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

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-
5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-
34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A, 
99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013-ZDavNepr, 107/2013 
Odl.US: U-I-146/12-35, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – 
ZMVN-1, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122) 

 
Uredbe 

- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/2012, 
24/2013, 51/2013, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 
59/19, 78/19 in 157/20, 191/20 in 13/21) 

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

113/09 in 22/19) 
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni 

list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) 

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

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

- Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 
14/09, 23/09, 51/10, 67/10, 80/2010-ZUTD, 41/2012, 68/2012, 47/2013, 96/14, 39/15, 57/15, 
73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 54/17, 5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19, 
35/19, 59/19, 78/19  7/20, 129/20, 3/21 in 16/21)). 

 
Pravilniki 

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

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

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

 
Drugi akti 

- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 z aneksi 
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020  
- Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 

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

 

3.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 
 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08,  49/09 in 
107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 
55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/29 – odl. US)) 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 
75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122), 

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

(Uradni list RS, št. 33/11) 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
60/2010, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19) 

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

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/2009, 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) 
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- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 
7/2010, 3/13) 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20), 

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

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in 
tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 
024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020) 
 

3.3. Interni akti zavoda: 
 
Statut 

- Statut Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija, z dne, 9. 11. 1993, (soglasje 
Vlade RS z dne, 1. 2. 1994), in uskladitve z dne 28. 9. 2006 ter 12.1.2011 

 

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

10/1-S z dne 12.1.1993 
- Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni 

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

zavod št.: 01403-16/2009/4 z dne 13.1.2009 
- 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 
- Finančni načrt za posamezno leto 

 

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 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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- Pravilnik o računovodstvu Psihiatrične bolnišnice Idrija 
- Pravilnik o notranjem revidiranju 
- Pravilnik o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva 
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih 
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije v javnem 

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

Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o štipendiranju v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o opravljanju dela dijakov in študentov v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o notranji kontroli varnosti cestnega prometa 
- Pravilnik o popisu 
- Pravilnik o dodeljevanju, uporabi in upravljanju službenih avtomobilov v Psihiatrični bolnišnici 

Idrija 
- Pravilnik o uporabi računalnikov in druge računalniške opreme v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Pravilnik o videonadzoru na lokaciji Psihiatrične bolnišnice Idrija 
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril v Psihiatrični 

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

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

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

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

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

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

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

- Pravilnik o načinih in pogojih uvrščanja zdravnikov v PPD 
- Pravilnik o opravljanju dela na domu 
 

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 
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- Navodilo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri pripravi hrane 
- Navodilo o obliki, vsebini in uporabi pečatov v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Navodilo o določitvi kriterijev za razvrščanje v stopnjevana delovna mesta v Psihiatrični bolnišnici 

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

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

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 o naročanju varnostne službe na klic 
- 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 
- Sklep o določitvi kriterijev za sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb  
- Sklep o določitvi kvot za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za leto 2014 
- Sklep o nadomeščanju vodilnih in vodstvenih delavcev v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Sklep o določitvi seznama podpisnikov 
- Sklep o določitvi in delu nadzornih zdravnikov – specialistov za konzultacijo specializantom v času 

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

Psihiatrični bolnišnici Idrija 
- Sklep o določitvi delovišč za določitev višine dodatka za delo v rizičnih razmerah 
- Splošni pogoji uporabe brezžičnega omrežja WI-FI v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
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4. POSLOVANJE PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA V LETU 2020 
 

4.1. Dolgoročni cilji bolnišnice 
 
Dolgoročni cilji bolnišnice so opredeljeni v dokumentu Strateške usmeritve Psihiatrične bolnišnice Idrija 
v mandatnem obdobju 2021 – 2024. 
 

CILJ ŠT. 1  

Zagotavljanje celovite psihiatrične oskrbe s ponudbo sodobnih in kakovostnih programov 
zdravljenja in psihosocialne rehabilitacije 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

• uporaba najsodobnejših metod zdravljenja duševnih bolezni 

• širitev strokovnih vsebin v hospitalni in izvenhospitalni dejavnosti  

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

• razvoj in širitev programa psihiatričnega zdravljenja in oskrbe v skupnosti 

• razvoj in širitev programa obiska zdravnika na domu 

• zasnova projekta vzpostavitve dnevnih centrov 

• spoštovanje načel strokovne in poslovne etike ter odgovornosti 

• vzpodbujanje in razvoj izobraževalno-raziskovalne dejavnosti 
 

 

CILJ ŠT. 2 

Stabilno finančno poslovanje bolnišnice 

Ukrepi za dosego cilja 

 

• dolgoročno stabilno poslovanje bolnišnice 

• uravnotežena kadrovska in finančna politika 

• uresničevanje zastavljenih strateških ciljev 

• obvladovanje stroškov materiala in storitev 

• dosledno izvajanje sistema notranjega revidiranja in izvajanja javnih naročil 
 

 

CILJ ŠT. 3 

Celovit sistem strokovne in poslovne kakovosti in odličnosti 

Ukrepi za dosego cilja: 
 

• gradnja kulture kakovosti in varnosti med zaposlenimi 

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

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

• uvedba izboljšav v že obstoječem sistemu spremljanja kakovosti in varnosti 

• učinkovito delovanje sistema notranjih presoj 

• dosledno izvajanje korektivnih in preventivnih ukrepov 

• upravljanje registra tveganj 

• upoštevanje okoljskih vidikov poslovanja, vidikov informacijske varnosti ter varnosti in 
zdravja pri delu 

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

• zagotavljanje rednih izobraževanj  s področja kakovosti in varnosti 

• redno informiranje zaposlenih o vsebinah s področja kakovosti 
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CILJ ŠT. 4 

Osebnostna in strokovna rast zaposlenih 

Ukrepi za dosego cilja 

 

• spodbujanje osebnostnega in kariernega razvoja zaposlenih 

• zagotavljanje zdravih in varnih delovnih pogojev 

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

• razvoj vodstvenih kompetenc zaposlenih 

• zagotavljanje ustrezne psihosocialne podpore zaposlenim v težavnih in stresnih situacijah 

• skrb za dobro timsko komunikacijo 

• promocijske aktivnosti za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu 

• preprečevanja mobinga na delovnem mestu 

• krepitev organizacijske kulture 
 

 

CILJ ŠT. 5 

Ohranitev statusa učnega zavoda. 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

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

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

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

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

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

• krepitev dejavnosti bolnišnice na področju kliničnih raziskav 
 

 

CILJ ŠT. 6 

Investicijska vlaganja v delovne in bivalne pogoje 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

• izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo hospitalnega objekta S in 
rekonstrukcija objekta S 

• izvajanje srednjeročnega načrta investicijskega vzdrževanja za izboljšanje bivalnega in 
delovnega okolja v bolnišnici 

• uporaba sodobne medicinske opreme in pripomočkov 

• odprava arhitektonskih ovir za invalide 

• izvajanje načrta investicijskega vzdrževanja notranjosti bolnišničnih objektov 

• skrb za celovito urejanje okolice bolnišnice 
 

 

CILJ ŠT. 7 

Razvoj sodobnega informacijskega okolja 

Ukrepi za dosego cilja: 
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• izdelava popisa stanja informacijske in komunikacijske infrastrukture 

• spremljanje varnostnih tveganj in dosledno izvajanje ukrepov informacijske varnosti s 
sprejemom in izvajanjem politike varnosti informacijskega okolja 

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

• informatizacija in optimizacija delovnih procesov 

• zagotavljanje sodobne in kakovostne strojne opreme 

• uvajanje procesov e-poslovanja 

• izboljšanje računalniškega znanja zaposlenih za delo v informacijskem okolju 
 

 

CILJ ŠT. 8 

Promocija varnosti in zdravja pri delu 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

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

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

• obvladovanje absentizma 

• izdelava strategije promocije varnosti in zdravja pri delu 

• redno usposabljanje zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu 
 

 

CILJ ŠT. 9 

Odgovorno upravljanje z dokumentarnim gradivom 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

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

• upravljanje dokumentarnega gradiva skladno s klasifikacijskim načrtom 

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

 

CILJ ŠT. 10 

Komuniciranje 

Ukrepi za dosego cilja: 

 

• zagotavljanje informiranosti zaposlenih in krepitev njihove pripadnosti 

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

• oblikovanje celostne podobe bolnišnice 

• redni letni razgovori z zaposlenimi 

• prenova spletne strani in uvedba intraneta 

• merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 
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4.2.  Letni cilji bolnišnice 2020 in ocena njihovega doseganja 
 

CILJ ŠT. 1 

URAVNOTEŽENO POSLOVANJE, DOSEŽENO Z UKREPI NA ODHODKOVNI IN PRIHODKOVNI STRANI 

Izvedeni ukrepi in ocena doseganja cilja: 

Prizadevanje za sprejem sistemskih ukrepov, ki bi vplivali na povečanje oz. dvig prihodkov bolnišnice 

Vodstvo bolnišnice je v letu 2020 poleg ukrepov za obvladovanje epidemije izvajalo tudi številne aktivnosti 
za povečanje oz. dvig prihodkov bolnišnice. V okviru pogajanj za Splošni dogovor 2020 in aneksa k temu 
dogovoru smo v sodelovanju z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Odborom psihiatričnih 
bolnišnic pogajalcem predlagali naslednje sistemske ukrepe: 

• oblikovanje novega standarda za primer gerontopsihiatrične obravnave - predlog smo 
utemeljevali z večjo zahtevnostjo in obsegom negovalnih intervencij akutne psihiatrične obravnave 
starostnikov. Standard gerontopsihiatrične obravnave smo oblikovali v okviru Odbora psihiatričnih 
bolnišnic pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije ob podpori RSK za psihiatrijo. 

• postavitev novega standarda za izračun cene primera skupnostne psihiatrične obravnave - 
sprememba vrednotenja psihiatričnega zdravljenja v skupnosti, ki je trenutno podfinanciran, smo 
utemeljevali na podlagi primerjave kalkulacije stroškov zaključenih primerov skupnostne 
obravnave, ki jih je opravil tim bolnišnice, s cenami storitev, ki jih za dejavnost psihiatričnega 
zdravljenja v skupnosti obračunavajo zdravstveni domovi.  

• priznanje dodatnega programa v specialistični ambulantni dejavnosti:  
- v vrednosti 0,2 tima - za oblikovanju nove specialistične psihiatrične ambulante na področju 

Žiri,   
- v vrednosti 0,3 tima - za oblikovanju dodatne specialistične gerontopsihiatrične ambulante na 

področju obalno-kraške regije, 
- v vrednosti 0,2 tima - za vzpostavitev programa kognitivne rehabilitacije za osebe po 

poškodbah ali bolezni možganov 
•  priznanje vstopne triažne točke od 1. 6. 2020 dalje 
• priznanje možnosti obračuna atipičnih dolgo delujočih antipsihotikov za vzdrževalno zdravljenje 

bolnikov s shizofrenijo kot ločeno zaračunljiv material (uvrstitev na seznam A) tudi v dejavnosti 
skupnostnega psihiatričnega zdravljenja in nadzorovane obravnave – predlog smo utemeljevali z 
dejstvom, da stroški atipičnih dolgo delujočih antipsihotikov v celoti bremenijo ceno primera 
obravnave. Ker gre tako v primeru skupnostne psihiatrične obravnave kot nadzorovane obravnave 
za dolgotrajne oblike zdravljenja na domu pacienta (pacient je v obravnavo običajno vključen do 1 
leta, ko se obračuna primer zdravljenja), se te oblike zdravil opredeli kot LZM smiselno enako kot za 
predpisovanje teh zdravil v specialističnih psihiatričnih ambulantah in skupnostni obravnavi na 
primarni ravni. 

 
V okviru Aneksa št. 1. k Splošnemu dogovoru za leto 2020 so bili bolnišnici priznani: 

• nov standard za psihogeriatrijo v obsegu 140 primerov na letni ravni, kar predstavlja dodatnih  
134.570 EUR sredstev letno. Obračun novega standarda bo mogoč od 1. 1. 2021 dalje. S priznanjem 
novega standarda so se zaključila skoraj sedemletna prizadevanja bolnišnice po boljšem vrednotenju 
ABO starejših pacientov. 

• dodaten program v specialistični ambulantni dejavnosti v obsegu 0,2 tima za oblikovanje 
psihiatrične ambulante v Žireh, kar  predstavlja dodatnih 20.135 EUR letno. Širitev programa velja od 
1. 11. 2020 dalje. 

• priznanje vstopne triažne točke od 1. 6. 2020 dalje, kar na letni ravni  predstavlja dodatnih 27.097 
EUR. 

 

Doseganje planiranega programa bolnišnice 

Program zdravstvenih storitev bolnišnice v letu 2020 ni bil realiziran skladno s planom. Kljub načrtom 
realizacije programa nismo dosegli v hospitalni obravnavi, dnevni obravnavi in specialistični ambulantni 
obravnavi. Manjše od planiranega je bilo tudi število prvih pregledov v spec. amb. dejavnosti. V letu 2020 
program hospitalne obravnave beleži zgolj 87% realizacijo glede na zastavljen plan, kar je bistveno slabše 
kot v istem obdobju preteklega leta (100%). Enako velja za program dnevne obravnave, ki v l. 2020 beleži  
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zgolj 41% realizacijo (v enakem obdobju lani 94%). Nekoliko bolje kaže programu spec. amb. obravnave, ki 
kljub ukrepom povezanih s COVID-19 dosega 88% realizacijo glede na plan (lani npr. 100%). 

Delež doseganja programa bolnišnice v letu 2020 je razviden iz spodnje tabele:  

 
   Tabela št. 1: Delovni program do ZZZS – plan in realizacija za l. 2020 

Dejavnost Plan  
2020 

Realizacija 
2020 

Indeks 
real 2020/ 
plan 2020 

130 341 E0051 - SPEC. BOL. DEJ.  - PRIMER 1.508 1.315 87 
130 341 E0055 - SPEC. BOL. DEJ.  - DN. OSK. PRIMER 104 43 41 
130 341 E0424 - SKUP. PSIH. ZDRAVLJENJE 150 150 100 
230 241 E0273 in E0274 - SPEC. AMB. DEJ. - TOČKE 201.666 177.781 88 
144 306 E0002 - BOL. ZDR. NEG. IN PAL. OSK. 3.408 4.166 122 
Število obiskov v spec. amb. dej. 12.864 13.629 106 
Število prvih pregledov 1.217 1.062 87 

                                                                                                                                                                                                                             Vir: Evidenca BIRPIS 

 
   Tabela št. 2: Vrednost nerealiziranega programa v l. 2020 

Dejavnost Obseg 
nerealiziranega 

programa 

Vrednost 
 nerealiziranega 

 programa v EUR* 
130 341 E0051 - SPEC. BOL. DEJ.  - PRIMER 193 - 895.647 
130 341 E0055 - SPEC. BOL. DEJ.  - DN. OSK. PRIMER 61 - 147.149 
230 241 E0273 in E0274 - SPEC. AMB. DEJ. - TOČKE 23.885 - 62.817 

SKUPAJ - 1.105.613 
   *Upoštevane cene iz pogodbe ZZZS o izvajanju zdravstvenih storitev 2020                                                                             Vir: Finančna služba PB Idrija 
 

Vpliv ukrepov, povezanih z omejevanjem epidemije COVID-19 je brez dvoma močno vplival na program 
bolnišnice, saj ta ni mogel biti izveden skladno s planom za leto 2020. Tabela o številu sprejemov izkazuje 
izrazit upad sprejemov na hospitalno zdravljenje (akutno obravnavo) in še posebej v program dnevne 
obravnave v času epidemije COVID-19 in tudi po epidemiji. Navedeno dejstvo se seveda posledično močno 
odraža tudi v zmanjšanju števila odpustov, s tem planiranega programa bolnišnice in posledično prihodkih 
bolnišnice (manjši prihodki bolnišnice za l. 2020 za 1.068.488 EUR glede na planirane, če ne upoštevamo 
povračila sredstev za izpad programa iz proračuna RS). Glede na to, da sprejemi na hospitalno zdravljenje v 
psihiatrično bolnišnico niso vnaprej planirani (kot so npr. lahko določeni posegi v splošnih bolnišnicah), 
bolnišnica v nobenem primeru nima mehanizmov, da bi lahko vplivala na porast števila sprejetih pacientov 
na zdravljenje v bolnišnico in s tem na doseganje planiranega programa v takšnem obsegu, kot se izkazuje 
manko odpustov (-185 hospitalnih  primerov). 
 

Tabela št. 3: Realizacija sprejemov na zdravljenje (akutna in dnevna obravnava) v l. 2020 

Število sprejemov  Plan 
(akutna 

obravnava) 

Real. 
(akutna 

obravnava)  

Indeks real./ 
plan 

(akutna 
obravnava) 

Plan 
(dnevna 

obravnava)  

Real 
(dnevna 

obravnava)  

Indeks 
real./ 
plan 

(dn. obr.) 

December 2019 126 116 92 9 12 133 

Januar 126 127 100 9 11 122 

Februar 126 94 75 9 5 55 

Marec 126 102 81 9 4 44 

April 126 80 63 9 0 0 

Maj 126 90 71 9 0 0 

Junij 126 143 113 9 1 11 

Julij 126 163 129 9 2 22 
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Avgust 126 134 106 9 4 44 

September 126 112 88 9 2 22 

Oktober 122 111 91 5 1 20 

November 126 70 55 9 0 0 

December 126 103 82 9 0 0 
                                                                                                                                                                                                                              Vir: Evidenca BIRPIS 

 
Bolnišnica je v začetku leta 2020 delno prestrukturirala hospitalni program s ciljem, da se del sredstev iz 
tega naslova zadrži in usmeri v zdravljenje in rehabilitacijo oseb s težavami v duševnem zdravju, ki se 
zdravijo v programu skupnostne psihiatrične obravnave. Glede na določilo četrtega odstavka 3. člena 
Splošnega dogovora za leto 2020 smo zato Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije predlagali, da se 
bolnišnici v letu 2020 zaradi zagotavljanja finančne vzdržnosti poslovanja omogoči začasno minimalno 
prestrukturiranje programa bolnišnice na način, da se 8 primerov iz programa E0051 -  HOSP. PRIMER, 6 
primerov iz programa E0055 – DN.OSK. PRIMER  in 506 spec. amb. točk. iz programa 230 241 E0273 in 
E0274 - SPEC. AMB. DEJ. na ravni leta 2020, prestrukturira v povečanje programa E0424 - skupnostnega 
psihiatričnega zdravljenja za 20 primerov na letni ravni (iz 130 na 150 na letni ravni). Predlog bolnišnice je 
bil pozitivno sprejet. 
 
Tabela št. 4: Prestrukturiranje programa  v hospitalni dejavnosti bolnišnice za leto 2020 

 Obseg programa pred 
prestrukturiranjem 

2020 

Obseg programa po 
prestrukturiranju  

2020 

E0051 -  HOSP. PRIMER 1.515 1.508 

E0055 – DN.OSK. PRIMER 110 104 

E0424 – SKUP. PSIH – PRIM. 130 150 

230 241 E0273 in E0274 - SPEC. AMB. DEJ. 202.172 201.666 
                                                                                                                                                                                                                Vir: Finančna služba PB Idrija 

 
Vodenje registra tveganj  in obvladovanje poslovnih procesov z notranjim nadzorom javnih financ 
Bolnišnica je v letu 2020 upravljala z registrom tveganj, v katerem so opredeljena ključna tveganja, ki jim je 
bolnišnica izpostavljena pri svojem poslovanju. V letu 2020 je bolnišnica prenovila register tveganj, 
opredelila nova tveganja ter spremenila metodologijo za ocenjevanje tveganj. Bolnišnica ima že 18. leto 
zapored vpeljan tudi sistem notranjega revidiranja (preko javnega naročila storitve izvaja revizijska hiša BM 
Veritas Revizija d.o.o. iz Ljubljane). PB Idrija je v letu 2020 izvedla redno letno notranjo revizijo 
računovodskih izkazov. Bistvenih odstopanj revizija tudi tokrat ni ugotovila, njena priporočila za izboljšave 
bo bolnišnica upoštevala pri načrtovanju programa dela v letu 2021 in 2022. 
 
Dosledno izvajanje javnih naročil in nadzora nad naročanjem blaga in storitev 
Bolnišnica je v letu 2020 v okviru postopkov javnega naročanja skladno z določili Zakona o javnem 
naročanju uspešno izvedla naslednje postopke javnega naročanja, in sicer:  
 
Tabela št. 5: Pregled izvedenih javnih naročil v letu 2020 

Št. Predmet  JN Vrsta 
JN 

Izbrani dobavitelj Ocenjena 
letna 

vrednost 
pogodbe z 

DDV 

Dosežena 
letna 

vrednost 
pogodbe z 

DDV 

Trajanje pogodbe 

1. Medicinski 
pripomočki in 
laboratorijski 
material 

OP Abena – Helpi 
 d.o.o. 

Sanolabor d.d. 
Mikro + Polo d.o.o. 
Kemofarmacija d.d. 

Inerexport d.o.o. 

157.760 € 14.553,78 € 
 

40.443,38 € 
  5.132,37 € 

  2.959.,29 € 
51.085,40 € 

1.7.2020  
do 30.6.2024 



21 | S t r a n  
 

Combic d.o.o. 
Medias Int. d.o.o. 

Simps's d.o.o. 
Dipros d.o.o. 

  3.736,74 € 
  5.025,11 € 
  1.906,34 € 
18.951,21€ 

2. Pranje perila OP Salesianer Miettex 
Periteks d.o.o., 

  103.700 € 96.544,70 € 1.7.2020  
do 30.6.2024 

3. Izvajanje 
zavarovalnih 
storitev 

NMV GENERALI d. d.      17.730 € 17.539,11 € 1.1.2021  
do 31.12.2023 

4. Sukcesivna 
dobava zdravil 

OP Kemofarmacija d.d. 280.600 € 275.453,83 € 1.1.2021  
do 31.12.2024 

 
Bolnišnica je sodelovala tudi v štirih postopkih skupnega javnega naročanja, ki ga je za zdravstvene zavode 
po pooblastilu izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije: 
 
Tabela št. 6: Pregled izvedenih skupnih javnih naročil v letu 2020 

Št. Predmet  JN Vrsta 
JN 

Izbrani dobavitelj Letna vrednost 
pogodbe z DDV 

Trajanje pogodbe 

1. Dobava 
zemeljskega plina 

SJN GEN-I d.o.o.  34.363,74 € 1.10.2020 do 30.9.2021 

2. Dobava električne 
energije 

SJN PETROL d.d.,  39.080,08 € 1.1.2021 do 31.12.2021 

3. Dobava zaščitnih 
sredstev 

SJN FORMADENT d.o.o. 
SAMAL d.o.o. 

SANOLABOR d.d. 
SIMPS'S d.o.o. 

SVILANIT SVILA d.o.o.  
TOSAMA d.o.o. 

      66,37 € 
     341,60 € 
  6.328,14 € 
11.407,00 € 

         706,38 €  
620,00 € 

9.12.2020 -30.4.2021 
30.12.2020-30.4.2021 
8.12.2020 -30.4.2021 
8.12.2020 -30.4.2021 

10.12.2020-30.4.2021  
17.12.2020-30.4.2021 

4.  Vzdrževanje 
aplikativne 
programske 
opreme za 
BIRPIS21 

SJN INFONET d.o.o. / / 

                                                                                                                                                 Vir: Finančna služba PB Idrija 

 

Pridobivanje dodatnih finančnih sredstev iz naslova domačih in mednarodnih razpisov (projektov) 
 
Projekt EZTS GO – projekt čezmejnih zdravstvenih storitev na področju duševnega zdravja 
Psihiatrična bolnišnica Idrija je v letu 2017 pristopila k mednarodnemu projektu programa sodelovanja 
INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020: »Projekt celostne teritorialne naložbe - Vzpostavitev čezmejne 
mreže zdravstvenih storitev.” Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 je sprejela 
Evropska komisija s Sklepom C(2015)9285 z dne 15. 12. 2015. V PS je določena Celostna Teritorialna 
Naložba (CTN) za razvoj čezmejnega območja občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba s sredstvi v 
višini 10.000.000 EUR (85 % kritih s strani ESRR, 15 % pa z nacionalnim italijanskim sofinanciranjem) in je 
EZTS GO odgovoren posredniški organ (PO) za izvajanje CTN. Sodelovanje v programu čezmejnega 
sodelovanja je Vlada RS sprejela z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega 
teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št.: 
52/16). Dne 17. septembra 2014 je delovna skupina (Task Force) Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija dodala CTN v Operativni program Slovenija-Italija 2014-2020 ter tako omogočila izvedbo 
dveh pilotnih projektov, ki naj bi se financirali prek EZTS GO, med njimi tudi projekta na področju zdravstva 
z naslovom: Projekt za "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev”. V edinstven mednarodni 
projekt se poleg italijanske Aziende per l’Assistenza Sanitaria n.2 »Bassa Friulana – Isontina«, 
Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica kot pomemben partner na področju zagotavljanja 
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zdravstvenih storitev na področju duševnega zdravja vključuje tudi Psihiatrična bolnišnica Idrija.  Načrtovani 
prihodki projekta po podpisanem sporazumu za PB Idrija za celotno obdobje izvajanja projekta znašajo 
skupaj 69.718,75 EUR. Za leto 2020 smo s strani EZTS prejeli dodatna sredstva v višini 7.658 EUR. 
 
Učinkovito obvladovanje stroškov za material in storitve 
Stroški za material in storitve v letu 2020 so se gibali v okviru finančnega načrta za leto 2020. Podatek o 
gibanju stroškov za material in storitve kaže, da se bolnišnica pri nabavi materiala in naročanju storitev 
obnaša izrazito racionalno.  
 
Graf št.1: Gibanje stroškov za material in storitve glede na celotne odhodke 

 
                                                                                                                             Vir: Finančna služba PB Idrija 

  
Graf št. 2: Gibanje stroškov za material in storitve glede na celotne prihodke 

 
                                                                                                                      Vir: Finančna služba PB Idrija 
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CILJ ŠT. 2 

RAZVOJ PODROČJA KAKOVOSTI IN VARNOSTI ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE KOT INTEGRALNEGA DELA 
PROCESOV ZDRAVLJENJA IN PSIHOSOCIALNE REHABILITACIJE TER POSLOVNIH PROCESOV 

Izvedeni ukrepi in ocena doseganja cilja: 

Spremljanje strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave 

V skladu z interno politiko odličnosti, kakovosti in varnosti smo tudi v letu 2020 redno spremljali 
strokovne in poslovne kazalnike kakovosti, izvajali strokovne nadzore, spremljali neželene dogodke, 
izrabo virov ipd.. Več o spremljanju kakovosti zdravstvene obravnave je opisano v poglavju 4.7. Ocena 
strokovne učinkovitosti in v Strokovnem poročilu za leto 2020. 
 

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

9001:2015 in standardom EN 15224 

Psihiatrična bolnišnica Idrija je v skladu z Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu v letu 
2018 je bolnišnica vstopila v nov triletni akreditacijski proces, kar pomeni, da smo v letu 2020 opravili 
drugo in s tem zadnjo po-presojo. Presojevalci so tudi tokrat ugotavljali izpolnjevanje 23 kriterijev 
mednarodnega standarda AACI, med katerimi so bili: vodenje in upravljanje bolnišnice, sistem vodenja 
kakovosti, sistem varnosti pacientov, obvladovanje tveganj, upravljanje zdravstvene dokumentacije, 
zagotavljanje pravic pacientov, zagotavljanje zaupnosti obravnave, obvladovanje in preprečevanje 
bolnišničnih okužb, sistem upravljanja in predpisovanja zdravil, sistem načrtovanja odpusta z 
zdravljenja, sistem psihiatrične oskrbe, delovanje izvenhospitalnih enot, sistem upravljanja s kadri ter 
varnost in urejenost fizičnega okolja. Glede na priporočila akreditacijske komisije, smo v bolnišnici 
pripravili načrt korektivnih ukrepov, v katerem smo določili ključne ukrepe za odpravo neskladij, ki so 
bila odpravljena do konca junija 2020.  
 

Tabela št. 7: Faze presoje in ugotovitve presojevalcev 

Leto Faza presoje Akreditacijska 
hiša 

Neskladnost 
I. kat. 

Neskladnost 
II. kat. 

Korektivni 
ukrepi 

2012 Začetna presoja DNV 2 9 Izvedeni 

2013 I. popresoja DNV 1 6 Izvedeni 

2014 II. popresoja DNV 2 5 Izvedeni 

2015 Začetna presoja AACI 3 9 Izvedeni 

2016 I. popresoja AACI 4 3 Izvedeni 

2017 II. popresoja AACI 0 14 Izvedeni 

2018 Začetna presoja AACI 3 16 Izvedeni 

2019 I. popresoja AACI 0 13 Izvedeni 

2020 II. popresoja AACI 0 8 Izvedeni 
                                                                                                                                                                                                       Vir: Služba za kakovost 

Učinkovito upravljanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 

Ključni dosežki bolnišnice na področju upravljanja sistema vodenja kakovosti v letu 2020 so opisani v 
poglavju 4.7. Ocena strokovne učinkovitosti in v Strokovnem poročilu za leto 2020. 
 
Izvedba zunanje presoje medicinsko-kemičnega laboratorija 

Kakovost storitev Medicinsko-kemični laboratorij bolnišnice zagotavlja z dnevnim izvajanjem notranje 
kontrole kakovosti procesov in postopkov in s sodelovanjem v programih za zunanjo oceno kakovosti na 
državni in mednarodni ravni. Laboratorij je organiziran v skladu z zahtevami Pravilnika o pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. list RS 
64/04,1/16 in 56/19). Laboratorij je na podlagi 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 
23/2005) leta 2009 prvič pridobil dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS za področje medicinske 
biokemije in ga julija 2020 po opravljeni zunanji presoji uspešno podaljšal za nadaljnje petletno 
obdobje. 
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CILJ ŠT. 3 

IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI DELOVNIH PROCESOV 

Izvedeni ukrepi in ocena doseganja cilja: 

Učinkovito upravljanje sistema varstva osebnih podatkov  
Kot je narekovala Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, smo v letu 2018 imenovali pooblaščenko za 
varstvo osebnih podatkov, vzpostavili posebno delovno skupino za varstvo osebnih podatkov ter sprejeli 
druge ukrepe za zagotovitev skladnosti poslovanja bolnišnice s pravili Uredbe. Usmeritve bolnišnice na 
področju upravljanja sistema varstva osebnih podatkov za leto 2020 so bile zato usmerjene na več 
področij: 
1.  področje varovanja osebnih podatkov: na tem področju smo deloma že 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. 

2.  področje varovanja medicinske dokumentacije: na tem področju smo deloma izvedli spremembe 
ključnih dokumentov bolnišnice, ki urejajo področje varovanja medicinske dokumentacije, dostopa 
do dokumentacije in posredovanj dokumentacije tretjim osebam.  

3.  področje varovanja prostorov, objektov in naprav bolnišnice: na tem področju je bil pripravljen nov  
     osnutek internega akta o videonadzoru, vendar zaradi epidemije še ni bil dokončno usklajen in 
     sprejet. 
4. področje informacijske varnosti: na tem področju smo opravili nadzor glede dostopa do podatkov v 

informacijskem sistemu BIRPIS, kjer smo preverili spoštovanje sprejete politike informacijske 
varnosti.  

 
Sprejem novih protokolov dela oz. posodobitve internih aktov bolnišnice 
Zaradi epidemije velja na tem mestu izpostaviti aktivno delo KOBO, ki je vsled preprečevanja vdora in 
širjenja virusa SARS-CoV-2 revidirala in dopolnila dokumente v okviru programa POBO in posodobila 
nekatera navodila v skladu z aktualno epidemiološko situacijo. Sprejet je bil nov krovni dokument SOP 
24 10 (Preprečevanje COVID-19) in priloge dokumenta (Oskrba pokojnika s COVID-19 (SOP 24 01 10), 
Oživljanje pacienta z okužbo COVID-19 (SOP 24 02 10) in Načrt pripravljenosti na epidemijo COVID-19 
(SOP 24 03 10)). V letu 2020 so bili dopolnjeni in revidirani naslednji dokumenti: Program zaščite 
zdravstvenih delavcev in sodelavcev (SOP 1 10), Epidemiološko spremljanje okužb, povezanih z 
zdravstvom (SOP 7 10), Navodila in postopki za spremljanje bolnika z okužbo (SOP 9 10), Ločitev čistih in 
nečistih poti (SOP 15 10), Program izobraževanja o preprečevanju in obvladovanju OPZ (SOP 16 10), 
Oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo (SOP 17 10), Navodila za preprečevanje in zdravljenje 
Legioneloze (SOP 18 10) ter Preprečevanje širjenja bakterij, ki izločajo karbapenemaze (SOP 22 10).  
 
Spremljanje učinkovitosti izrabe virov 
Odbor za revizijo izrabe virov se je v letu 2020 sestal dvakrat. Skladno z usmeritvami akreditacijskega 
standarda AACI je odbor obravnaval učinkovitost izrabe virov in ukrepe v času epidemije COVID-19. 
Obravnaval je tudi poročilo skrbnice sistema kakovosti, ki se nanaša ne zagotavljanje ustreznih resursov 
za vzpostavitev COVID oddelka, in sicer razpoložljivost potrebne medicinske opreme in njihovega 
nahajanja (saturatorji, dozatorji kisika, infuzijska stojala, aspiratorji, EKG aparati, negovalne postelje) ter 
v zvezi s tem ugotovljena tveganja ter na tej podlagi predlagal vodstvu sprejem potrebnih ukrepov. 

 
CILJ ŠT. 4 

IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI DO USTREZNE ZDRAVSTVENE POMOČI IN OSKRBE ZA OSEBE S 
TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU 

Izvedeni ukrepi in ocena doseganja cilja: 

Kakovostna in varna obravnava v bolnišnici  
Kljub izrednim razmeram, ki so vladale v prvi in drugi polovici leta 2020, se v bolnišnici nismo oddaljili 
od ciljev strokovne in varne obravnave, ki smo jo usmerili predvsem v aktivnosti zagotavljanja varnega 
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okolja (preprečevanje vdora virusa SARS-CoV-2 v bolnišnično okolje, pravočasno vzpostavitev rdeče in 
sivih con, zagotavljanje zaščitne opreme itd.) in zagotavljanje ustrezne zdravstvene oskrbe oseb v času 
epidemiološko zaostrenih razmer. Obseg in karakteristike strokovnega dela bolnišnice v času 
epidemije so podrobno predstavljene v Strokovnem poročilu bolnišnice. Podatki o realizaciji programa 
bolnišnice za leto 2020 kažejo, da so timi bolnišnice največji delež zdravstvenih storitev opravili prav 
za paciente iz OE ZZZS Koper (40%), sledi OE ZZZS Nova Gorica (36%) in na koncu OE ZZZS Ljubljana 
(18%): 
 
Tabela št. 8: Delež opravljenih storitev po posameznih OE ZZZS v letu 2020 

 
OE 
ZZZS 

Delež 
storitev 
E0051 – 
PRIM. 
HOSP. DEJ 

Delež 
storitev 
E005 – 
PRIM. DN. 
BOL. 

Delež 
storitev 
E0424 – 
PRIM. 
SKUP. 
PSIH. OBR. 

Delež 
storitev 
E0002 – 
BOL.ZDR.NEG 
in PAL.OSK 

Delež 
storitev 
230 241 – 
SPEC. 
AMB.. DEJ 

Delež 
števila 
obiskov v 
SPEC. 
AMB. DEJ 

OE KP 40% 33% 56% 47% 39% 38% 

OE NG 36% 19% 30% 26% 15% 13% 

OE LJ 18% 30% 13% 17% 41% 44% 

OE KR 4% 9% 1% 10% 4% 4% 

ostale 2% 9% 0% 0% 1% 1% 
Vir: Evidenca BIRPIS 

 

Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev spec. amb. obravnave v lokalnem okolju 
Psihiatrična bolnišnica Idrija upravlja lokacijsko razpršeno mrežo splošnih psihiatričnih ambulant in 
ambulant za klinično psihologijo, in sicer v Logatcu, Postojni, Sežani, Izoli in Kopru. V Aneksu št. 1 k SD 
za leto 2020 je bilo bolnišnici odobreno 0,2 tima programa specialistične ambulantne dejavnosti za 
vzpostavitev specialistične ambulantne dejavnosti na področju Poljanske doline. Bolnišnica je na tej 
podlagi oblikovala novo splošno psihiatrično ambulanto v Žireh s sedežem v Zdravstveni postaji Žiri. 
Kljub epidemiji je bolnišnica v letu 2020 s prilagojenim načinom dela v specialistično ambulantni 
dejavnosti dosegla 88% realizacijo načrtovanih točk. 
 

   Tabela št. 9: Rast št. obiskov in amb. točk v izvenhospitalni dejavnosti bolnišnice v obdobju 2009-2020 

Leto Št. obiskov  Št. real. spec. amb. točk 

2020 13.629 177.781 

2019 14.141 201.582 

2018 13.788 198.430 

2017 13.546 201.752 

2016 12.818 202.625 

2015 12.731 199.605 

2014 12.358 192.202 

2013 11.983 189.753 

2012 9.325 165.762 

2011 8.492 138.648 

2010 7.525 110.673 

2009 7.163 101.715 
                                                                                                                                                                                                                       Vir: Evidenca BIRPIS 
 
Zaradi epidemiološke situacije je bolnišnica skladno z usmeritvami in navodili Ministrstva za zdravje in 
NIJZ prilagodila delo specialistov psihiatrov v specialističnih psihiatričnih ambulantah in kliničnih 
psihologov v ambulantah kliničnega psihologa. Z razglasom epidemije Covid-19 (marca in oktobra 2020) 
se je za določeno obdobje prekinila vsa ambulantna dejavnost – z izjemo storitev s stopnjo nujnosti 
"nujno" in "zelo hitro". Pričeli smo uvajati nove storitve, kot so telefonsko svetovanje (prva psihološka 
pomoč za ljudi v stiski, svetovalni telefon za osebe s težavami v odnosu do alkohola) in telemedicinske 
storitve (video posvet). Paciente, ki so bili naročeni na ostale preglede (z napotnico pod hitro ali redno 
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oziroma na kontrolni pregled), se je kontrolni pregled skladno z usmeritvami RSK izvedel tudi preko 
telefona, predpisovanje receptov pa je potekalo z uporabo eRecepta. Pacienti s predpisano depo 
terapijo so bili obravnavani v ambulanti kot je bilo načrtovano.  
 
Tabela št. 10: Realizacija programa izvenhospitalne dejavnosti po posameznih spec. ambulantah 

Psihiatrične ambulante PB Idrija Št. real. spec. amb. točk 

 2017 2018 2019 2020 

Postojna 24.112 24.020  23.406 22.044 

Izola 11.211 9.541  11.279 10.316 

Logatec  5.240 6.305  6.255 5.370 

Sežana 6.744 3.968  1.092 436 

Idrija 77.069 78.361  78.558 64.759 

Žiri - - - 150 
                                                                                                                                                                                                                   Vir: Evidenca BIRPIS 

 

Tabela št. 11: Realizacija programa izvenhospitalne dejavnosti po posameznih spec. ambulantah 

Klinično psihološke ambulante PB Idrija Št. real. spec. amb. točk 

  2017 2018 2019 2020 

Postojna 10.511 9.052   8.675 7.607 

Koper  15.880  19.237  20.833 17.124 

Logatec   1.959  1.990  2.258 2.107 

Idrija  31.015  27.223  32.523 33.587 

                                                                                                                                                              Vir: Evidenca BIRPIS 
 

Graf št. 3: Delež specialističnih psihiatričnih ambulant glede na lokacijo v letu 2019 in 2020 

 
                                                                                                                                                  Vir: Evidenca BIRPIS 

 

Graf št. 4: Delež specialističnih klinično psiholoških ambulant glede na lokacijo v letu 2019 in 2020 

 
                                                                                                                                                                                    Vir: Evidenca BIRPIS 
 
 
Zagotavljanje storitev skupnostne psihiatrične obravnave (PZS) v lokalnem okolju 
V programu PZS smo v letu 2020 vodili skupaj 178 pacientov, od tega 92 moških in 86 žensk. V letu 
2020 se je v program na novo vključilo 50 pacientov (lani 45). Največ pacientov smo vodili iz obalnih 
občin (Koper, Izola, Piran, Ankaran), najmanj pa kot običajno iz notranjsko-kraških občin (Sežana, 
Komen). Poročilo o delu PZS za leto 2020 je posebej objavljeno v Strokovnem poročilu bolnišnice. 
Delež vključenosti pacientov v program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti iz posamezne regije je 
razviden iz naslednje tabele: 
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Tabela št. 12: Delež obravnavanih pacientov v PZS po posameznih regijah v letu 2020 

 
REGIJE 

DELEŽ 
obravnavanih pacientov po posameznih 

regijah 

OBALA (Koper, Izola, Piran, Ankaran) 33% 
GORIŠKA (Nova Gorica, Ajdovščina, Vipava) 21% 
NOTRANJSKA (Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica) 23% 
SEVERNA PRIMORSKA (Idrija, Tolmin, Bovec) 15% 
KRAS (Sežana, Komen) 10% 

                                                                                                                                                                                                               Vir: Poročilo PZS 

 
Tabela št. 13: Št. hospitaliziranih pacientov, ki so bili vodeni v PZS in NO 

Leto Št. vodenih 
pacientov 

Št. hospitaliziranih pacientov, 
ki so bili vodeni 

Štev. hospitalizacij 

2020 178 28 (16%) 34 

2019 186 27 (14,5%) 46 

2018 185                    33 (18%) 49 

2017 179 12 (13%) 34 

2016 178 32 (18%) 45 

2015 178 25 (14%) 29 

2014 165 31 (19%) 42 

2013 171 26 (15%) 39 
                                                                                                                                                                                                                     Vir: Poročilo PZS 

 

V letu 2020 je bilo od vseh vodenih pacientov v programu (176), med izvajanjem programov 
hospitaliziranih 28 pacientov (20 M, 8 Ž), kar predstavlja 16% delež vodenih pacientov. Pri 84% 
vključenih pacientov ponovna hospitalizacija ni bila indicirana. Skupaj beležimo samo 34 hospitalizacij, 
kar predstavlja 1,2 hospitalizacije (lani 1,7) na posameznega pacienta. Povprečno je trajala 
hospitalizacija 33 dni (lani 34 dni, predlani 41).  
 
Zagotavljanje storitev nadzorovane obravnave v skupnosti (NO) 
V programu NO smo vodili skupaj 8 pacientov (4 M in 4 Ž). Največji delež predstavljajo pacienti iz Obale 
(57% delež vodenih v NO), najmanjši pa pacienti iz notranjsko-kraške regije (14%). V povprečju so bili 
pacienti stari 46 let. V letu 2020 smo prejeli 5 novih sklepov o uvedbi NO s strani pristojnih sodišč (2 M, 3 
Ž). Pobudnik za NO je bilo vedno pristojno okrajno sodišče. V povprečju je NO za vse vodene paciente v 
letu 2020 trajala 147 dni. 
 

Zagotavljanje storitev v okviru programa obiska zdravnika na domu 
Program obiska zdravnika na domu v bolnišnici izvajamo že vse od leta 2013. V okviru programa smo v 
letu 2020 obravnavali 139 pacientov (lani 155), in sicer 53 M, 86 Ž. Od tega je bilo 131 (94%) pacientov 
obravnavanih prvič. Delež vključenosti pacientov v program obiska zdravnika na domu iz posamezne 
regije je razviden iz naslednje tabele: 

 

Tabela št 14: Delež obravnavanih pacientov v programu obiska zdravnika na domu po posameznih regijah v letu 
2020 

 
REGIJE 

DELEŽ 
obravnavanih pacientov po posameznih 

regijah 

OBALA (Koper, Izola, Piran, Ankaran) 55% 
NOTRANJSKA  (Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica) 19% 
KRAS (Sežana, Komen) 19% 
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SEVERNA PRIMORSKA (Idrija, Žiri, Tolmin, Bovec) 4% 
GORIŠKA (Nova Gorica, Ajdovščina, Vipava) 3% 
                                                                                                                                                                                                                        Vir: Poročilo PZS 

 
Graf št. 5: Št. obravnavanih pacientov v programu obiska zdravnika na domu 2013 – 2020 

 
                                                                                                               Vir: Poročilo PZS 

 
Zaključek aktivnosti projekta EZTS GO čezmejnih zdravstvenih storitev na področju duševnega 
zdravja  
V letu 2020 smo v projektu EZTS večino leta (zaradi epidemioloških ukrepov) sodelovali preko 
videokonferenc ali preko telefona. Sodelovali smo s projektno skupino (Italija-Slovenija), v okviru 
Zdravstvenega doma Nova Gorica pa še v ločeni slovenski delovni skupini. Tekom leta 2020 se je skupini 
pridružil predstavnik nevladne organizacije Šent, ker so predstavniki Ozare Nova Gorica odstopili od 
projekta. Realizacija ustanovitve stanovanjske skupine v Novi Gorici (2 kandidata iz Slovenije in 2 
kandidata iz Italije), se je zaradi zaostrenih epidemiološki razmer ter intenzivnega iskanja stanovanja s 
strani Šenta zavlekla do jeseni 2020. V tem času smo imeli z naše strani na čakalni listi za vključitev v 
stanovanjsko skupino 4 kandidate (2 iz PBI in 2 iz ZD NG).  Ob predstavitvi projekta (s strani Šenta in ZD), 
se je za stanovanjsko skupino odločil 1 kandidat (predlagan iz PBI), in jo zapustil po 10 dneh. Naše 
sodelovanje je usmerjeno v konzultacije in dajanje pobud, tudi pri fleksibilnosti pogojev za vstop 
kandidatov v projekt ter pri iskanju podpore uporabnikom v domačem okolju. Šent NG je tako v projektu 
pokril stanovanjski del, del aktivacije (zaposlitev-poklicna rehabilitacija) in del psihosocialne 
rehabilitacije (dnevni center). Epidemiološke razmere (tako v Sloveniji kot v Italiji) pa so preprečile 
fleksibilnejše vstopanje v obstoječe oblike pomoči na obeh straneh meje. Projekt EZTS se je podaljšal do 
junija 2021.  

  
CILJ ŠT. 5 

KREPITEV NOTRANJIH ODNOSOV IN GRADNJA KULTURE TIMSKEGA PRISTOPA; SODELOVANJA IN 
DELOVANJA V SKLADU Z VREDNOTAMI BOLNIŠNICE 

Izvedeni ukrepi in ocena doseganja cilja: 

Vlaganje v znanje in razvoj človeških virov  
Bolnišnica je v letu 2020 izobraževalno dejavnost vodila v omejenem obsegu glede na omejitve 
povezane z epidemijo. Glede na to je predvsem podpirala funkcionalna in druga praktična usposabljanja 
oz. izpopolnjevanja zaposlenih, ki so potekala preko video-konferenčnih povezav. Porabo finančnih 
sredstev za izobraževanje je bolnišnica sicer tudi v letu 2020 omejila z opredelitvijo izobraževalnih kvot 
ter rednim poročanjem vodij služb o realizaciji teh kvot. Poraba sredstev za izobraževanje je razvidna iz 
spodnje tabele. 
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Tabela št. 15: Realizacija stroškov povezanih z izobraževanjem za obdobje 2011 – 2020 

Leto Stroški izobraževanj – 
kotizacije  

Drugi stroški 
izobraževanj 

Skupaj stroški za 
izobraževanje 
zaposlenih 

2020 14.188 5.870 20.058 
2019 27.480 21.986 49.466 
2018 31.923 20.977 52.900 
2017 42.101 21.579 63.680 
2016 42.785 28.152 70.937 
2015 30.515 18.881 49.396 
2014 29.333 18.975 48.308 

2013 48.632 19.859 68.491 

2012 51.716 32.090 83.806 

2011 46.094 33.653 79.747 
                                                                                                                                                                                                              Vir: Finančna služba 

 
Graf  št. 6: Število ur namenjenih izobraževanju v obdobju 2012-2020 

 
                                                                                  Vir: Služba za kadre in organizacijo 

 

Graf št. 7: Gibanje stroškov povezanih z izobraževanjem v obdobju 2012-2020 

 
                                                                                                       Vir: Finančna služba 
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Sodelovanje v projektu EU HOPE  

Bolnišnica v letu 2020 zaradi epidemije ni sodelovala v programu mednarodne izmenjave zdravstvenega 
osebja, ki poteka v okviru EU programa HOPE. 
 
Strokovne ekskurzije študentov in dijakov 
V času epidemije so bile prekinjene vse klinične vaje dijakov in študentov na oddelkih bolnišnice ter 
preklicana vsa srečanja in izobraževalni dogodki v bolnišnici. 
 
Urejanje spletne strani bolnišnice 
Bolnišnica je v letu 2020 redno posodabljala svoje spletne strani s praktičnimi informacijami za paciente, 
svojce, zaposlene pa tudi širšo laično in strokovno javnost. 

 

CILJ ŠT. 6 

OHRANJANJE ČISTEGA, ZDRAVEGA IN VARNEGA DELOVNEGA IN BIVANJSKEGA OKOLJA 

Izvedeni ukrepi in ocena doseganja cilja: 

Izvajanje aktivnosti varstva pri delu in požarne varnosti 
V letu 2020 smo v bolnišnici izvedli naslednje aktivnosti:  

••  redni preventivni zdravniški pregledi in posvetovanje z zdravnikom medicine dela ter 
svetovalcem za varnost in zdravje pri delu, 

••  v mesecu marcu je v bolnišnici zaradi aktualne epidemiološke situacije potekalo izbirno 
izobraževanje za vse zaposlene o bolezni COVID-19, 

••  v mesecu oktobru je v bolnišnici potekalo interno izobraževanje s področja obvladovanja 
bolnišničnih okužb in HACCP sistema s poudarkom na higieni rok in uporabi osebne varovalne 
opreme. Izobraževanja se je udeležilo kar 79,4 % vseh zaposlenih v bolnišnici, 

••  KOBO, ki se je  sestala na 45 sejah, je od prvega vala epidemije dalje brez prekinitve tekoče 
spremljala aktualno epidemiološko situacijo v Sloveniji, navodila Ministrstva za zdravje RS in 
navodila NIJZ ter skrbela za ustrezno implementacijo potrebnih sprememb v klinično okolje in 
organizacijske enote v bolnišnici z izdajanjem ustreznih DSP, SOP, navodil in drugih usmeritev, 

••  sprejeti so bili dodatni ukrepi za zmanjševanje morebitnega prenosa okužb med zaposlenimi v 
centralni jedilnici (zaposleni se udeležujejo obrokov po vnaprej pripravljenem razporedu, 
individualno se pakira jedilni pribor, pijača se zagotavlja individualno v tetrapak embalaži, vso 
hrano deli kuhinjsko osebje). V jedilnici je bil vzpostavljen režim razdalje med zaposlenimi med 
obroki vsaj 1,5 m,  

••  v bolnišnici smo ob prvem valu epidemije uvedli obvezno merjenje telesne temperature za 
zaposlene. Vsi zaposleni ob prihodu na delo in odhodu redno beležijo svoje zdravstveno stanje, 
v skladu s predvidenim obrazcem Spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, 

••  skladno z usmeritvami KOBO smo v bolnišnici od prvega vala epidemije dalje posameznim 
službam tekoče zagotavljali vso potrebno zaščitno opremo,   

••  na izolacijskem oddelku in COVID oddelku se je za potrebe ciljane izolacije oseb s potrjeno 
okužbo s SARS-CoV-2 izvedla montaža predelnih sten z vrati, ki so omogočala ustrezen nivo 
varnosti pri obravnavi okuženih pacientov,   

••  v bolnišnici smo s 26. 11. 2020 uvedli testiranje zaposlenih s HAGT (hitrimi antigenskimi testi). V 
navedenem obdobju zadnjega tromesečja 2020 je bilo pri zaposlenih in zaposlenih v čistilnem 
servisu opravljenih skupaj 982 HAGT na Sars-CoV-2. 

••  z namenom preprečevanja širjenja okužb se je v prostorih ambulante dispanzerja in v 
dislocirane ambulante namestilo zaščitna stekla, 

••  nadaljevali smo z rednimi usposabljanji zaposlenih iz varstva pri delu in požarne varnosti,  

••  izvedli celosten pregled zasilne razsvetljave. 
 
Po podatkih KOBO je okužbo s SARS-Cov-2 na delovnem mestu domnevno pridobilo 24 zaposlenih, 9 
zaposlenih je okužbo pridobilo izven delovnega mesta. Vseh obolelih za COVID-19 je bilo tako v 
bolnišnici 33 zaposlenih ali 15% vseh zaposlenih. 
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Investicijska vlaganja za zagotovitev optimalnih pogojev bivanja in varnosti zdravstvene obravnave  
V letu 2020 smo skladno z načrti izvedli vsa načrtovana investicijska vlaganja v izboljšanje delovnih in 
bivalnih pogojev. Pred nastopom epidemije je bila zaključena prenova sanitarnih prostorov oddelkov L1 
in L2. V sobi internista ob sprejemni avli se je izvedla montaža pregradne stene med prostorom 
internista in prostorom EEG z namenom, da se v tem prostoru uredi začasni izolacijski prostor v primeru 
obravnave pacienta potrjenega ali s sumom na okužbo s SARS-CoV-2. Na izolacijskem oddelku se je za 
potrebe ciljane izolacije oseb s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 izvedla montaža predelnih sten z vrati, ki 
bi omogočala ustrezen nivo varnosti pri obravnavi okuženih pacientov. Aktualna epidemiološka situacija 
v Sloveniji in načrti ter pozivi Ministrstva za zdravje so oktobra 2020 terjali vzpostavitev ločene enote za 
zdravljenje bolnikov s COVID-19 z ali brez sočasne duševne motnje. V ta namen je bilo potrebno na 
oddelku L1 vzpostaviti rdečo cono z montažo dodatnih pregradnih sten in vrat. V letu 2020 smo 
dodatno uredili še klimatizacijo skupnih prostorov intenzivnih sprejemnih enot S3 in S2, sanirali 
prezračevalni sistem v stavbi L in posodobili sistem dovoda kisika na oddelku L2 in L3. 
 
Tekom celotnega leta so delavci vzdrževalno-tehnične službe zagotavljali potrebna vzdrževalna dela na 
vseh objektih bolnišnice. To pomeni, da so skrbeli za izvedbo manjših gradbeno obrtniških del ter 
izvajali popravila na strojnih in elektro instalacijah. Servisirali so stavbno pohištvo in opremo po vseh 
oddelkih. Urejanje parkovnih površin je tudi v letu 2020 izvajal zunanji izvajalec, ravno tako tudi zimsko 
službo. Bolnišnica je skladno s standardom AACI zagotavljala redno servisiranje opreme za medicinsko 
diagnostiko, skrbela za redne kalibracije in o vsem tudi vodila ustrezno evidenco. Z zunanjim servisom 
smo izvajali popravila na opremi v glavni kuhinji, jedilnicah in čajnih kuhinjah po oddelkih. Redno smo 
izvajali zakonsko predpisane preglede opreme za aktivno požarno zaščito, varnostno razsvetljavo, itd..  
 

 

CILJ ŠT. 7 

RAZVOJ INFORMACIJSKEGA OKOLJA 

Izvedeni ukrepi in ocena doseganja cilja: 

Nadgradnja programske opreme s ciljem izboljšanja informacijske varnosti in učinkovitejše podpore 
procesom IT 
S ciljem boljše informacijske podpore posameznim procesom smo v letu 2020 pristopili k: 

• nadgradnji informacijskega sistema BIRPIS21 z novimi funkcionalnostmi: modul varnost 

• nadgradnji informacijskega sistema KADRIS in SAOP z novimi funkcionalnostmi, 

• nadgradnji informacijskega sistema LIRPIS z avtomatskim beleženjem porabe zdravil za potrebe 
sporočanja podatkov NIJZ, 

• nadgradnji sistema EXACTUM v medicinsko-kemičnem laboratoriju, ki omogoča 24-urni nadzor 
temperature,  v novo obliko EXACTUM CLOUD, 

• ureditvi dostopa do aplikacije QUIBA za smotrno predpisovanje protimikrobnih zdravil za 
zdravstvene delavce, 

• ureditvi ločene baze BIRPIS21 za potrebe evidentiranja hitrih testov in cepljenja pri zaposlenih. 
 
Prenova pogodb o vzdrževanju aplikativne programske opreme BIRPIS 21 
V skladu z medsebojnim dogovorom med psihiatričnimi bolnišnicami (PB Ormož, PB Vojnik in PB 
Begunje) smo skladno s 66. členom Zakona o javnem naročanju psihiatrične bolnišnice pristopile k 
skupnemu javnemu naročilu za vzdrževanje aplikativne programske opreme za BIRPIS21 za leto 2021, in 
sicer po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Cilj naročila je bilo znižanje cene za mesečno 
vzdrževanje ter priprava enotnih izhodišč za nadgradnjo sistema BIRPIS21 z novimi funkcionalnostmi v 
prihodnje. V imenu psihiatričnih bolnišnic je skupno javno naročilo izpeljala  PB Vojnik. Na skupno javno 
naročilo se je odzval en sam ponudnik. Vrednost skupne ponudbe je znašala za 1 leto 225.426,00 € oz. 
na mesec 18.788,00 €. To pomeni, da je mesečni strošek vzdrževanja na posameznega naročnika znašal 
4.697,00 €. Na podlagi izvedenih pogajanj je izbrani ponudnik znižal vrednost skupne ponudbe na 
214.798,09 € oz. na mesec 17.899,84 €, kar pomeni mesečni strošek na naročnika 4.474,96 € z DDV na 
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posameznega naročnika. Postopek javnega naročila je bil zaključen s sklepom, da je ponudba 
nesprejemljiva, saj vrednost ponudbe presega zagotovljena sredstva naročnikov, ki so bila določena v 
Finančnem načrtu za leto 2021. 
 
Vzpostavitev sistema »sestrski klic« na oddelku L1 in L2, nadgradnja centralnega sistema »klic v sili« 
ter dodatnih WIFI povezav 
Ob obnovi sanitarij na oddelkih L1 in L2 smo v sanitarnih prostorih uredili gumbe za klic v sili oz. t.i. 
sestrski klic, ki bo pacientom omogočal dodatno varnost v primeru padca, poškodbe, slabosti itd..  
Sistem omogoča lociranje osebe, ki potrebuje pomoč, tako da se medicinsko osebje lahko hitreje 
odzove na alarmni klic. Z namestitvijo novih dodatnih oddajnikov (razlog je konfiguracija prostorov in s 
tem slabša pokritost z radijskim signalom) smo nadgradil tudi »centralni pager sistem« za klic v sili, ki je 
namenjen zdravstvenemu osebju za hitrejše odzivanje v primeru nujnih ali neželenih dogodkov. Zaradi 
reorganizacije oddelkov v času epidemije smo izvedli tudi dodatno nadgradnjo sistema WIFI na 
oddelkih, ki s signalom doslej še niso bili ustrezno pokriti. 
 
Prenova spletne strani bolnišnice  
Bolnišnica je v letu 2020 pristopila k prenovi svoje spletne strani, ki je bila v sedanji obliki izdelana leta 
2013. Cilj prenove je posodobitev in izboljšanje uporabniške izkušnje ter boljša dostopnost do 
potrebnih informacij glede možnosti zdravstvene obravnave. Za prenovo spletne strani je bil izbran 
ponudnik Carpediem d.o.o. iz Nove Gorice. Nova spletna stran zaradi drugih aktivnosti v času 
epidemije, ki so imele prioriteto, še ni zaživela, predvidevamo pa, da bo aktivna pred koncem meseca 
marca 2021. 
 

 
4.3. Realizacija letnih ciljev 
 

Opis cilja Ukrepi za dosego 
ciljev 

Kazalniki, s katerimi 
bomo merili 
učinkovitost 
izpeljanih ukrepov 

Ciljna vrednost  
kazalnika 

Ocena 
realizacije 

Uravnoteženo 
poslovanje 
bolnišnice – 
doseženo z 
ukrepi na 
odhodkovni in 
prihodkovni 
strani 

1. Prizadevanje za sprejem 
sistemskih ukrepov v  
dejavnosti psihiatrije v 
okviru možnosti, ki jih 
omogoča sistem 
pogodbenega 
dogovarjanja 

• štev. realiziranih 
ukrepov 

• povečanje prihodkov iz 
naslova sprejetih 
sistemskih ukrepov 

• sprejem novega 
standarda za 
gerontopsihiatrijo 

• prevzem koncesije 
za dej. spec. amb. 
otroške in mlad. 
psihiatrije 

• dodaten program 
(0,2) spec. amb. 
dej. 

• priznanje vstopne 
triažne točke 

• DOSEŽENO 
 
 

• NI DOSEŽENO 
 
 
 

• DOSEŽENO 
 
 

• DOSEŽENO 

2. Doseganje planiranega 
programa bolnišnice do 
ZZZS 

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

100% realizacija 
programa glede na plan 

• DELNO 
DOSEŽENO 

 

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

 • izvedba notranje 
revizije skladno z 
načrtom  

• DOSEŽENO 

4. Obvladovanje stroškov za 
material in storitve 

• delež stroškov za 
material glede na 
celotne prihodke 

• delež stroškov za 
material glede na  
celotne odhodke 

• delež ne sme 
presegati deleža iz 
leta 2019 

• delež ne sme 
presegati deleža iz 
leta 2019 

• DOSEŽENO 
 
 

• DOSEŽENO 
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• delež stroškov za 
storitve glede na celotne 
prihodke 

• delež stroškov za 
storitve glede na  
celotne odhodke 

• delež ne sme 
presegati deleža iz 
leta 2019 

• delež ne sme 
presegati deleža iz 
leta 2019 

• DOSEŽENO 
 
 

• NI DOSEŽENO 

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

• število realiziranih JN 
glede na plan dela 

• število JN brez 
sproženega revizijskega 
postopka 

• dosežena nižja cena JN 
glede na postavljeno 
okvirno vrednost 

• 100% realizacija 
glede na plan 
 

• vsa izvedena JN  
 

• vsa izvedena JN 
 

• DOSEŽENO  
 
 

• DOSEŽENO  
 

• DOSEŽENO 

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

Spremljanje strokovne 
učinkovitosti - kakovosti 
in varnosti zdravstvene 
obravnave 

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

• spremljanje RZP 
 
 
 

• spremljanje padcev 
 
 

• spremljanje MRSA 
 

 
 
 

• poškodbe z ostrimi 
predmeti 

• število izvedenih 
strokovnih nadzorov in 
varnostnih vizit glede na 
plan 

• opravljena revizija 
tveganj  

• število novih ali 
revidiranih kliničnih poti 
glede na plan 

• spremljanje 5 
obveznih in 7 
neobveznih 
strokovnih 
kazalnikov PKV 
 
 

• znižanje na vrednost 
opredeljeno v tem 
načrtu 
 

• znižanje kazalnika na 
vrednost iz leta 2017 

 

• delež odvzetih 
nadzornih kužnin 
najmanj 20% 
hospitaliziranih 
pacientov 

• 0 incidentov 
 

• enak obseg kot 2019 
 
 
 

• izvedba revizije 
 

• 1 klinična pot 

• DOSEŽENO 
 
 
 
 
 
 

• DOSEŽENO 
 
 
 

• NI DOSEŽENO 
 
 

• DOSEŽENO 
 
 
 
 

• NI DOSEŽENO 
 

• DOSEŽENO 
 
 

 

• DOSEŽENO 
 

• DOSEŽENO 

Zagotavljanje poslovanja 
bolnišnice v skladu z 
mednarodnim 
standardom AACI, 
standardom ISO 
9001:2015 in standardom 
EN 15224 

• delež uspešno 
odpravljenih neskladij iz 
akreditacijskega poročila 

• število neskladij I. 
kategorije v re-
akreditacijski presoji 

• število neskladij II. 
kategorije v re-
akreditacijski presoji 

 

• odpravljena vsa 
ugotovljena 
neskladja 

• brez neskladij I. 
kategorije 
 

• do 5 neskladij II. 
kategorije 

 

• DOSEŽENO 
 
 

• DOSEŽENO 
 
 

• NI DOSEŽENO 

1. Učinkovito upravljanje 
sistema vodenja 
kakovosti  ISO 9001:2015 

• število izpeljanih 
aktivnosti Odbora za 
kakovost glede na plan 
 

• izvedba notranjih presoj 
glede na plan 
 

• izvedba vodstvenega 
pregleda glede na plan 

• najmanj 60% 
realizacije 
načrtovanih 
aktivnosti   

• izvedba notranjih 
presoj na najmanj 2 
ključnih procesih 

• opravljen najmanj 1 
pregled 

• DOSEŽENO 
 
 
 

• DOSEŽENO 
 
 

• DOSEŽENO 
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• delež uspešno izpeljanih 
korektivnih ukrepov iz 
notranjih presoj 
 

• število na novo 
opredeljenih procesov 
dela 

• najmanj 80% 
realizacija 
korektivnih ukrepov 
 

• vsaj 1 nov proces 
 

• NI DOSEŽENO 
 

 
 

• DOSEŽENO 
 

2. Izvedba zunanje presoje 
laboratorija 

• izvedba pregleda • pridobitev dovoljenja 
za delo na področju 
medicinske 
biokemije 

• DOSEŽENO 

Izboljšanje 
učinkovitosti 
delovnih 
procesov 

Učinkovito upravljanje 
osebnih podatkov skladno 
z Uredbo EU 

• delež revidiranih 
internih aktov glede na 
plan 

• delež izpeljanih 
notranjih nadzorov na 
tem področju 

• revidirani vsi akti 
 
 

• izpeljani vsi 
načrtovani nadzori 

• DOSEŽENO 
 
 

• DOSEŽENO 

Sprejem novih protokolov 
dela oz. posodobitve 
internih aktov bolnišnice 

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

Sprejeti vsi načrtovani 
akti 

• DOSEŽENO 
 

Spremljanje učinkovitosti 
izrabe virov 

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

Izvedena 1 revizija  • DOSEŽENO 

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

Kakovostna in varna 
obravnava v bolnišnici 

• število sprejemov v 
bolnišnico skladno s 
programom dela 
 
 
 
 

• gibanje povprečne 
ležalne dobe v bolnišnici 

• povprečna zasedenost 
postelj v bolnišnici  

• zadovoljstvo pacientov s 
hospitalno obravnavo 

• reševanje pritožb  

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

 
 

• od 30 do 31 dni 
 

• od 80 do 85% 
 

• 4,4 ali več 
 

• vse pritožbe 
obravnavane in 
odločene v roku 

• NI DOSEŽENO 
 
 
 
 
 
 

• DOSEŽENO 
 

• NI DOSEŽENO 
 

• DOSEŽENO 
 

• DOSEŽENO 

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

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

• delež opravljenih 
storitev v 
izvenhospitalni 
dejavnosti po lokacijah 

 

• 100% realizacija 
glede na plan 
 
 

• 2% dvig opravljenih 
storitev v zunanjih 
ambulantah 

• NI DOSEŽENO 
 
 
 

• NI DOSEŽENO 

Zagotavljanje storitev 
skupnostne psihiatrične 
obravnave (PZS) v 
lokalnem okolju 

• število opravljenih 
storitev  

 

• delež obravnavanih 
pacientov po lokacijah 

 

• zadovoljstvo pacientov s 
storitvami v PZS 

• 100% realizacija 
glede na plan 
 

• 2% dvig  na področjih 
izven Obale 

 

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

• DOSEŽENO 
 
 

• DOSEŽENO 

Zagotavljanje storitev v 
okviru programa obiska 
zdravnika na domu 

• število opravljenih 
storitev  
 

• delež opravljenih 
storitev po lokacijah 

• 100% realizacija 
glede na plan 
 

• 2% dvig  na področjih 
izven Obale 

• DOSEŽENO 
 
 

• DOSEŽENO 
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Nadaljevanje aktivnosti v 
projektu EZTS GO – 
projekt čezmejnih  
zdravstvenih storitev 

Število izvedenih aktivnosti 
skladno s programom dela 

 • DOSEŽENO 
 

 

Izvajanje projektnih 
aktivnosti v okviru 
projekta SenSys 

Število  izvedenih 
aktivnostih glede na letni 
program dela 

 / 

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

Vlaganje v znanje in 
razvoj človeških virov 

• delež poročil o realizaciji 
izobraževalnih kvot 

• delež stroškov za 
izobraževanje 
zaposlenih  

• število ur za 
izobraževanje 
zaposlenih  

• redno mesečno 
poročanje 

• 20% glede na 2019 
 
 

• 20% glede na 2019 

• DOSEŽENO 
 

• NI DOSEŽENO 
 
 

• NI DOSEŽENO 

Ohranjanje 
čistega, 
zdravega in 
varnega 
delovnega in 
bivanjskega 
okolja 

1. Izvajanje aktivnosti 
varstva pri delu in 
požarne varnosti 

• Evalvacija sprejetih 
ukrepov v času 
epidemije varnosti glede 
na plan 

• izvedba evakuacije 

• pregled zasilne 
razsvetljave 

• priprava dokumenta 
 
 
 

• najmanj 1 

• prejem potrdila o 
skladnosti 

• DOSEŽENO 
 
 
 

• NI DOSEŽENO 

• DOSEŽENO 

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

Število izvedenih 
investicijskih projektov 
glede na zastavljen plan 
investicij 

Izvedene vse 
načrtovane investicije 

• DOSEŽENO 
 

3. Idejni načrt prenove 
stavbe S 

Priprava izhodišč za 
oblikovanje idejnega 
načrta 

Priprava dokumenta • NI DOSEŽENO 
 

 

Razvoj 
informacijskega 
okolja 

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

Število nadgradenj glede 
na zastavljen plan dela 

Realizirane vse 
načrtovane nadgradnje 

• DOSEŽENO 
 
 

 

Prenova pogodb o 
vzdrževanju aplikativne 
programske opreme 
BIRPIS 

Pristop k skupnemu 
javnemu naročilu 

Podpis pogodbe • NI DOSEŽENO 
 
 

 

Vzpostavitev sistema 
sestrski klic na oddelku L1 
in L2 ter nadgradnja 
centralnega sistema »klic 
v sili« ter WIFI povezav 

Izvedba projekta Izvedba projekta • DOSEŽENO 
 
 

 

Prenova spletne strani 
bolnišnice 

Izvedba projekta Izvedba projekta • NI DOSEŽENO 
 

  
4.4. Realizacija delovnega programa 
 
4.4.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 
 

Obseg programa bolnišnice za leto 2020 je bil določen v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020 
ter v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS). Pogodba z ZZZS je bila sklenjena na podlagi 63., 64. in 65. člena Zakona o 



36 | S t r a n  
 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020. V 
pogodbi so določene medsebojne pravice in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov 
zdravstvenih storitev, ki jih bolnišnica opravlja za zavarovane osebe, določen je obseg programa po 
dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih 
strank, določbe glede sofinanciranja specializacij za specializante, določen je ordinacijski čas izvajanja 
programa v specialističnih ambulantah in čakalne dobe za zavarovane osebe za leto 2020, opredeljeno 
je število zaposlenih iz ur dela itd.. Bolnišnica je pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za 
pogodbeno leto 2020 z ZZZS podpisala dne 10. 8. 2020 (l. 2019 - 30. 5., l. 2018 - 7. 6., l. 2017 pa 11. 8.), 
dne 15. 1. 2021 pa še aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno 
leto 2020 . Načrtovana letna pogodbena vrednost programa storitev v izhodiščnih cenah za pogodbeno 
leto 2020 (brez ločeno zaračunljivega materiala in storitev) je znašala 8.549.058,52 EUR (l. 2019 je 
znašala 8.471.845 EUR, l. 2018 pa 7.943.277 EUR). Letni program zdravstvenih storitev po pogodbi z 
ZZZS je obsegal: 
 
Tabela št. 16:  Obseg programa zdravstvenih storitev v PB Idrija za leto 2019 in 2020 po pogodbi ZZZS 

DEJAVNOST  OBSEG 
PROGRAMA 

 ZZZS PO  
POGODBI 

2019  

IZHODIŠČNE 
CENE PO 

POGODBI ZA 
LETO 2019  

 (V EUR)) 

OBSEG 
PROGRAMA 

 ZZZS PO  
POGODBI 

2020 
 

IZHODIŠČNE 
CENE PO 

POGODBI ZA 
LETO 2020  

 (V EUR)) 

130 341 E0051  SPEC. BOL. DEJ.  - PRIMER 1.515 4.587 1.508 4.640,66 
130 341 E0055  SPEC. BOL. DEJ. -  DN. OSK. - PRIMER 110 2.386 104 2.412,28 
130 341 E0424 SKUP. PSIH. ZDRAV. - PRIMER 130 2.386 150 2.412,28 
130 341 E0426 NADZOR. OBRAVNAVA 8 2.386 5 2.412,28 
144 306 E0002 BOL. ZDR. NEG. IN PAL .OSK (BOD) 3.485 115 3.408 116,30 
230 241 E0273/74 SPEC. AMB. DEJ.  (točk) 202.172 2,62 201.666 2,63 

                                                                                                                                                                                                Vir: Finančna služba 
 

4.4.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2020 do ZZZS in ostalih plačnikov 

 
Tabela št. 17: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2019 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2020 (vključno z 
Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo 

Zap. 
št. 

DEJAVNOST  POGODBENA VREDNOST 
2019 

(OZZ in PZZ) 

POGODBENA 
VREDNOST 2020 

(OZZ in PZZ) 

PLAČANA 
VREDNOST 

2020        
(OZZ in PZZ) 

INDEKS 
POG. 

 2020/2019 

INDEKS 
PLAČ./POG. 

 2020/2019 

  EUR EUR EUR % EUR   

1. AKUTNA 
BOLN. 
OBRAVNAVA 

7.540.637 7.540.637 7.890.466 89 6.814.799 1,04 0,90 

2. NEAKUTNA 
BOLN. 
OBRAVNAVA 

401.349 401.349 406.282 4,6 487.932 1,01 
 

1,21 

3. SPEC.AMB. 
DEJAVNOST* 

529.859 529.859 555.730 6,4 485.345 1,04 0,92 

 SKUPAJ 8.471.845 8.471.845 8.852.478  7.788.076 1,04 0,91 
*Brez ločeno zaračunljivega materiala                                                                                                                                                Vir: Finančna služba 

 
Iz priložene tabele je razvidno, da program na področju akutne bolnišnične obravnave, dnevne 
obravnave in specialistične ambulantne obravnave ni bil realiziran v celoti.  
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Tabela št. 18: Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa ZZZS v obdobju januar – december 2020 

OE 

130 341 
E0051  

SPEC. BOL. 
DEJ.  - 

PRIMER 

130 341 
E0055    

SPEC. BOL. 
DEJ. -  DN. 

OSK. - 
PRIMER 

130 341 
E0424 
SKUP. 
PSIH. 

ZDRAV. -  
PRIMER 

130 341 
E0426 

NADZOR. 
OBRAVN. 

144 306 
E0002       

BOL. ZDR. 
NEG. IN 

PAL .OSK  
(dni) 

230 241 
E0273/74 

SPEC. 
AMB. DEJ.   

(točk) 

Št. 
obiskov 

Št. 
prvih 

pregledov 

OE Ljubljana 234 13 20 0 708 73550,49 5988 416 

OE Koper 529 14 84 4 1937 68801,7 5137 320 

OE Nova Gorica 473 8 45 1 1068 25998,01 1831 238 

OE Kranj 47 4 1 0 423 7819,19 566 73 

OE Maribor 2 1 0 0 0 515,67 35 4 

OE Celje 14 1 0 0 19 78,34 7 1 

OE Ravne na Koroškem 11 2 0 0 0 457,05 25 4 

OE Novo Mesto 2 0 0 0 11 349,3 21 4 

OE Murska  Sobota 3 0 0 0 0 170,6 16 1 

OE Krško 0 0 0 0 0 40,32 3 1 

Skupaj realizirano ZZZS 1.315 43 150 5 4.166 177.781 13.629 1.062 

Plan 2020 1.508 104 150 5 3.408 201.666 12.864 1.217 

% doseganja plana 87% 41% 100% 100% 122% 88% 106% 87% 

Razlika do plana -193 -61 0 0 758 -23.885 765 -155 
                                                                                                                                                                          Vir: Finančna služba 
 
 

4.5. Finančni okviri poslovanja v letu 2020 in poslovni izid 
 
4.5.1. Finančni okviri poslovanja v letu 2020 
 
Poslovanje bolnišnice je bilo v letu 2020 pogojeno z makroekonomskimi izhodišči razvoja Slovenije ter 
drugimi ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti v okviru naslednjih dokumentov: 

• Dopisa Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020 z dne 20. 
12. 2019, 

• Dopisa Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020 z dne 
29. 06. 2020, 

• Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 
75/19 in 61/20 – ZDLGPE) 

• Zakona 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), 

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

• Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP), 

• Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP), 

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

• Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 203/20 - ZIUPOPDVE), 

• Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21 - ZDUOP), 

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

• Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20), 

• Kolektivne pogodbe za javni sektor s spremembami v aneksih, 

• Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, 

• Splošnega dogovora za leto 2020 (ki ga je Vlada RS sprejela dne 25. 5. 2020), 

• Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020 (ki ga je Vlada RS sprejela dne 23. 10. 2020), 
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• Programa dela in finančnega načrta PB Idrija za leto 2020 (sprejetega na 3. redni seji Sveta JZZ PB 
Idrija dne 7. 7. 2020, soglasje MZ z dne 19. 8. 2020), 

• Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 (podpisana dne 10. 8. 2020). 
 
Na poslovanje bolnišnice v letu 2020 so poleg ukrepov za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so 
opredeljeni v zgornjih predpisih, finančno najmočneje vplivali še naslednji dejavniki:  

 

• dejavniki povezani z epidemijo: 
 manjši prihodki od načrtovanih, saj načrtovan letni program dela zaradi sprejema in izvajanja 

ukrepov za preprečevanje in širjenje epidemije COVID-19 ni bil realiziran skladno s planom, in sicer: 
v hospitalnem programu: 185 primerov manj, v programu dnevne bolnišnične obravnave: 61 
primerov manj in v programu specialistične ambulantne obravnave 23.885 točk manj. Manjša 
realizacija načrtovanega programa se je v letu 2020 odrazila v izpadu prihodkov bolnišnice v znesku   
1.068.488 EUR. 

 povračilo sredstev 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 povračilo sredstev v višini 80% 
razlike med polno vrednostjo mesečno dogovorjenega programa za leto 2019 (brez LZM) in 
realizirano vrednostjo programa v letu 2020. Prihodek bolnišnice iz tega naslova znaša 483.084 
EUR, 

 povračilo sredstev zaradi izpada zdravstvene dejavnosti iz 22. člena Zakona o dodatnih ukrepih za 
omilitev posledic COVID-19 (Ur. l. RS., št. 15/21 -ZDUOP), ki določa, da se iz proračuna RS izvede 
povračilo sredstev v višini v višini 80% razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega 
pogodbenega programa v tekočih cenah (brez LZM)) in poročano vrednostjo programa v obdobju 
od 1. 6. do 31. 12. 2020, ob pogoju, da ima izvajalec hospitalizirane paciente z glavno diagnozo 
COVID-19. Ker zakon določa, da način izračuna višine povračila sredstev določi minister, pristojen 
za zdravje, metodologija obračuna za psihiatrične bolnišnice ob izdaji tega poročila pa še ni bila 
znana, predvidenih dodatnih prihodkov iz tega naslova bolnišnica v letu 2020 ni mogla upoštevati. 
Ocena prihodka bolnišnice iz tega naslova sicer znaša 500.438 EUR, 

 povračilo sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena 
Kolektivne pogodbe za javni sektor oziroma dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v 
času epidemije COVID-19 iz 71. 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). Višina 
povračila v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 znaša  411.113 EUR. 

 povračilo sredstev za izplačilo dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, 
obolelimi za COVID-19 iz 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 49/20 in 61/20 - ZZUOOP). Povračilo stroškov bolnišnici v času  
izdaje poročila še ni bilo realizirano. Višina zahtevka za povračilo teh stroškov v obdobju od 1. 6. do 
31. 12. 2020 znaša 90.895 EUR. 

 povračilo sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena 
Kolektivne pogodbe za javni sektor. Višina povračila v obdobju od 18. 10. do 31. 12. 2020 znaša     
392.648 EUR. 

 povračilo stroškov odvzema brisov in izvedbe mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih 
testov na virus SARS-CoV-2 iz 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 49/20 in 61/20 - ZZUOOP). Višina povračila v obdobju od 13. 3. 
do 31. 12. 2020 znaša  77.877 EUR. 

 rast stroškov za nabavo osebne varovalne opreme, razkužil, laboratorijskih analiz odvzetih brisov 
za COVID-19, delovne obleke ter drugih stroškov, povezanih s preprečevanjem vnosa in širjenja 
epidemije COVID-19. 

 

• dejavniki povezani s stroški dela: 
 povečanje stroškov dela iz naslova napredovanja zaposlenih v višje plačne razrede: 
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- v letu 2019 so javni uslužbenci na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 84/2018) napredovali v višje plačne razrede in 
nazive, pravice iz naslova napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2019. Učinek povečanja stroškov 
dela iz tega naslova na ravni leta 2020 znaša  66.000  EUR. 

- v letu 2020 so javni uslužbenci na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 84/2018) napredovali v višje plačne razrede in 
nazive, pravice iz naslova napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2020. Učinek povečanja stroškov 
dela iz tega naslova na ravni leta 2020 znaša  3.000 EUR. 

 povečanje stroškov dela iz naslova redne delovne uspešnosti od 1. 7. 2020 dalje - učinek 
povečanja stroškov dela iz tega naslova na ravni leta 2020 znaša 51.953 EUR. 

 povečanje stroškov dela iz naslova spremembe obračuna neprekinjenega zdravstvenega varstva 
za zdravnike in diplomirane medicinske sestre  – učinek povečanja stroškov dela iz tega naslova 
na letni ravni znaša 71.000 EUR. 

 povečanje stroškov dela iz naslova spremembe višine dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na 
praznik -  sestre  – učinek povečanja stroškov dela iz tega naslova na letni ravni znaša 60.000 EUR. 

 povečanje stroškov dela zaradi spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede 
skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 in 
naslednji) – način uskladitve je določen v Prilogi 1 Dogovora o plačah in drugih stroških dela v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018). Skladno z dogovorom so javni uslužbenci pridobili 
pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo 
aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede 
postopno, in sicer na naslednji način: 

- s 1. novembrom 2019 - 1 plačni razred povišanja za uslužbence na delovnih mestih, ki so bila v 
letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega 
razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2. Učinek povečanja stroškov dela iz tega naslova na ravni 
l. 2020 znaša 70.000 EUR. 

- s 1. septembrom 2020 - 1 plačni razred povišanja za uslužbence na delovnih mestih, ki so bila v 
letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem 
razredu. Učinek povečanja stroškov dela iz tega naslova na ravni leta 2020 znaša 7.000 EUR. 
 

• drugi dejavniki: 
- s 1. 1. 2017 so bile v dejavnosti psihiatrije uvedene nove preiskave, ki jih lahko bolnišnice v 

okviru bolnišnične zdravstvene dejavnosti na podvrsti 301 »Akutna bolnišnična obravnava – 
SPP«, in sicer v okviru vseh njenih vrst zdravstvene dejavnosti tudi 130 »psihiatrija« 
obračunamo ZZZS kot LZM. Na tej podlagi je bilo leta 2020 ZZZS kot LZM iz tega naslova 
obračunano 9.030 EUR; 

- rast stroškov za zdravila, ki gre v pretežni meri na račun porabe zdravil, ki jih v bolnišnici lahko 
obračunavamo kot LZM. V letu 2020 znaša dvig stroškov iz tega naslova dodatnih 179.296          
EUR; 

 
Bolnišnica je v letu 2020 poslovala s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 446.339 EUR. 
Opozoriti je potrebno, da v prihodkih za leto 2020 niso bili upoštevani prihodki iz naslova izpada 
zdravstvene dejavnosti v drugem valu epidemije po 22. členu Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev 
posledic COVID-19 (Ur. l. RS., št. 15/21 -ZDUOP). Prihodkov iz tega naslova v poslovnem letu 2020 
nismo mogli upoštevati, saj metodologija obračuna kritja 80% izpada programa še ni točno znana in 
lahko predstavlja za bolnišnico določeno tveganje. Ocena prihodka bolnišnice glede na določilo 22. 
člena omenjenega zakona iz tega naslova sicer znaša 500.438 EUR. V primeru pokritja celotnega 
izpada programa na način kot ga določa zakon, bi bolnišnica poslovno leto 2020 zaključila pozitivno s 
presežkom prihodkov nad odhodki v višini 54.102 EUR. 
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4.5.2. Poslovni izid 
 
Tabela št. 19: Poslovni izid po letih v EUR 

  
LETO 
2016 

LETO 
2017 

LETO 
2018 

LETO 
2019 

 

FN 
2020 

 

LETO  
2020 

INDEKS 
Real. 

2020 / 
Real. 
2019 

INDEKS 
Real. 
2020/ 

FN 
2020 

CELOTNI 
PRIHODKI 

8.262.827 8.177.446 8.533.475 9.150.371 10.120.008 10.148.834 1,11 1,002 

CELOTNI 
ODHODKI 

8.048.893 8.363.457 8.764.221 9.149.381 10.120.008 10.595.173 1,16 1,04 

POSLOVNI IZID 213.934 -186.011 -230.746 990 0 -446.339*   

Davek od 
dohodka pravnih 
oseb 

0 0 0 0 
 

0 
 

0   

POSLOVNI IZID Z 
UPOŠTEVANJEM  
DAVKA OD 
DOHODKA 

213.934 -186.011 -230.746 990 

 

0 -446.339*   

DELEŽ 
PRIMANJKLJAJA/
PRESEŽKA  
V CELOTNEM 
PRIHODKU 

2,6 2,3 2,7 0,01 

 
 

0 

 
 

4,4   

                                                                                                                                                                                                                     Vir: Finančna služba 

*v prihodkih za leto 2020 niso bili upoštevani prihodki iz naslova izpada zdravstvene dejavnosti v drugem valu epidemije po 22. členu Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-

19 (Ur. l. RS., št. 15/21 -ZDUOP). Ocena prihodka bolnišnice glede na določilo 22. člena omenjenega zakona iz tega naslova sicer znaša 500.438 EUR. V primeru pokritja celotnega izpada 
programa na način kot ga določa PKP8, bi bolnišnica poslovno leto 2020 zaključila pozitivno s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 54.102 EUR. 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2020. 

 
4.6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
4.6.1. Kazalniki poslovne učinkovitosti 

 
Kazalniki poslovne učinkovitosti iz Priloge BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 so 
priloga k temu poročilu. 
 
4.6.2. Finančni kazalniki poslovanja 
 
Tabela št. 20: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK 
LETO  
2017 

LETO  
2018 

LETO  
2019 

 

LETO 
2020 

INDEKS 
2020/ 
2019 

1. Kazalnik gospodarnosti 0,98 0,97 1 0,96 0,96 

2. Delež amortizacijskih sred. v pog. ZZZS 4,26 3,97 4,01 3,95 0,98 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 51,64 72,60 50,33 88,32 1,75 

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,84 0,86 0,87 0,88 1,01 

5. Dnevi vezave zalog materiala 24,61 18,07 17,76 55,01 3,09 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,00 1,00 1 1,00 1 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,00 0,00 0 0 0 

8. Kazalnik zadolženosti 0,07 0,09 0,08 0,17 2,125 

9.Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z 
gibljivimi sredstvi 

7,03 5,45 5,92 3,15 0,53 

10. Prihodkovnost sredstev 0,65 0,67 0,71 0,77 1,08 
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Finančni kazalniki poslovanja izkazujejo, da se je kazalnik gospodarnosti poslovanja bolnišnice v letu 
2020 ponovno poslabšal in znaša 0,96 (lani 1). Bolnišnica je v letu 2020 imela dovolj likvidnih sredstev 
in je uspela tekoče poravnavati vse svoje obveznosti. 
 
 

4.7. Ocena strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti 
 
4.7.1. Predstavitev sistema zagotavljanja kakovosti in varnosti/sistema vodenja kakovosti v 

bolnišnici 
 

4.7.1.1. Upravljanje sistema vodenja kakovosti 
 

Uvajanje, spremljanje in izboljševanje kakovosti 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 leto 2018 in s tem v nov triletni ciklus presoj je bolnišnica ponovno vstopila akreditirana po AACI 
standardu, s certifikatom ISO 9001:2015 in standardom EN 15224. V letu 2020 smo izvedli drugo po-
presojo. 
 
V nadaljevanju poročila izpostavljamo ključne aktivnosti, ki so bile v letu 2020  izpeljane s ciljem, da se 
v bolnišnici doseže urejen način za doseganje skladnosti z zahtevami (in pričakovanji) standardov 
(zunanjih in notranjih odjemalcev). 
 
 
4.7.1.2. Organi za spremljanje kakovosti in varnosti 
 
Vodenje in usmerjanje strateškega cilja »Uvedba celovitega sistema strokovne in poslovne kakovosti in 
odličnosti« imajo in prevzemajo organi pristojni za spremljanje kakovosti in varnosti.  
 
Odbor za kakovost  
V letu 2020 se je Odbor za kakovost sestal dvakrat. Teme sestankov so se nanašale na izpeljavo 
korektivnih ukrepov po zunanji presoji; oceno stanja procesov in zaznane odklone,  pregled in izpeljavo 
korektivnih ukrepov po inšpekcijskih/drugih zunanjih pregledih/ nadzorih ter krizne sestanke povezane 
z epidemijo. S strani Odbora za kakovost je bil potrjen revidiran dokument Analiza tveganja. 
 
Komisija za kakovost  
Komisija za kakovost se je v letu 2020 formalno sestala enkrat. Aktivnosti članov v letu 2020 so bile, 
upoštevajoč epidemiološko situacijo, izvedene v manjšem obsegu. Člani so se (kljub vsemu) srečevali in 
sodelovali pri oceni stanja kazalnikov kakovosti, revidiranju dokumenta Analiza tveganja, pripravi 
evalvacije Klinične poti za posebna zdravila, pripravi Klinične poti za spremljanje zdravstvenega stanja 
pacienta preko videonadzora, pregledu strokovnih vsebin za spletne strani.   
 
Skrbnik sistema vodenja kakovosti 
Delo skrbnice sistema vodenja kakovosti je bilo v letu 2020 usmerjeno v zagotavljanje delovanja 
sistema vodenja kakovosti in varnosti bolnišnice; svetovanje vodstvu bolnišnice pri oblikovanju 
sistemskih rešitev na področju razvoja sistema zagotavljanja kakovosti in varnosti v bolnišnici; 
spremljanje standardov kakovosti in varnosti ter njihovo implementacijo na sistemski in operativni 
ravni; pripravo gradiv sistema vodenja kakovosti in varnosti za notranjo in zunanjo uporabo; 
svetovanje, podporo in pomoč službam bolnišnice pri vzpostavitvi in izboljševanju sistema 
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zagotavljanja kakovosti in varnosti; organizacijo in koordinacijo notranjih presoj sistema vodenja 
kakovosti in varnosti v bolnišnici; organizacijo in izvedbo izobraževanj na področju sistema vodenja 
kakovosti in varnosti v bolnišnici; izvajanje strokovnih nalog znotraj in zunaj bolnišnice pri razvojnih, 
raziskovalnih in izobraževalnih projektih na področju spremljanja kakovosti in varnosti. Poleg 
navedenega je bila skrbnica sistema vodenja kakovosti v letu 2020 vključena tudi v naslednje 
aktivnosti:  

• spremljanje, analiza in priprava mesečnih in letnega poročila za kazalnik Kako zadovoljni ste z 
zdravstveno obravnavo.  

• redna aktivna vloga pri izobraževanju na temo Kakovosti in varnosti v PB Idrija za študente 
Fakultete za vede o zdravje UP (v študijskem letu 2019/2020 izpeljana 4 predavanja). 

• sodelovanje in vključevanje ter koordinacija kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege 
(nadomeščanje šolske koordinatorice). V študijskem letu 2019/ 2020 izpeljano za 4 skupine 
študentov. 

• individualno delo z zdravstvenimi delavci in sodelavci s področja kakovosti – priprava na strokovni 
izpit. V letu 2020 izpeljano za 2 zaposleni zdravstveni sodelavki. 

• izpeljava ter pomoč pri načrtovanju, izvajanju in/ ali podpori pri izvajanju strokovnih nadzorov v 
zdravstveni negi. Pomoč v smislu priprave kriterijev in merljivih prvin, ki omogočajo primerjavo, 
nadzor ter uvajanje kroga nenehnih izboljšav. Izvedba internega strokovnega nadzora 
dokumentiranja. 

• sodelovanje pri izrednem strokovnem nadzoru s področja zdravstvene nege (pritožbe svojca) ter 
izpeljava varnostne vizite na L2 oddelku.  

• sodelovanje z Delovnimi skupinami za posebne varovalne ukrepe (priprava kazalnika, spremljanje in 
obveščanje o odklonih, aktivna vloga pri izpeljavi izobraževanja), Delovne skupine za preprečevanje 
padcev (izpeljano predavanje z novo zaposlenimi), Delovne skupine za preprečevanje in obravnavo 
RZP (izpeljano predavanje z novo zaposlenimi, izpeljava testiranj medicinskih pripomočkov in 
sodobnih oblog ob novem javnem naročilu). 

• sodelovanje pri pripravi in/ali revidiranju dokumenta Analiza tveganja ter protokolov, navodil v 
Službi zdravstvene nege, sodelovanje pri evalvaciji Klinične poti za posebna zdravila, Klinične poti za 
spremljanje zdravstvenega stanja pacienta preko videonadzora.  

• aktivno članstvo v KOBO, vodenje izrednih sestankov v času odsotnosti ZOBO, priprava 
promocijskega materiala na temo preprečevanja širjenja okužbe.  

• vodenje Izobraževalnih seminarjev za novo zaposlene v zdravstveni negi. V letu 2020 sta bila 
izpeljana dva sklopa predavanj.  

• strokovno vodenje s preverjanjem usposobljenosti 8 novo zaposlenih v zdravstveni negi.  

• izpeljava 3 delovnih sestankov z dietetikom z namenom in ciljem vsebinskih in oblikovnih popravkov 
novih dokumentov.   

• sodelovanje na srečanjih za novozaposlene v bolnišnici. Predstavitev bolnišnice, sistema vodenja 
kakovosti ter področja varnosti, je bila v letu 2020 izvedena trikrat.  

 
Podrobneje so aktivnosti razvidne iz spodaj navedenih poglavij, Strokovnega poročila (kazalniki 
kakovosti) ter Strokovnega poročila zdravstvene nege in oskrbe. 
 
4.7.2. Planirane aktivnosti 
 
Aktivnosti, ki so bile na področju sistema vodenja kakovosti načrtovane za leto 2020, so temeljile na 
Programu dela in finančnem načrtu za leto 2020 ter Programu dela Službe za kakovost za leto 2020.  
 

 

 

 

 



43 | S t r a n  
 

4.7.3. Izvedene  aktivnosti 
 

4.7.3.1. Aktivnosti v sistemu vodenja kakovosti 
 

Prepoznati in obvladovati tveganja je bila v letu 2020 vodilna misel vseh aktivnosti v sistemu vodenja 
kakovosti in varnosti. Spremenjeni organizacijski mehanizmi, drugačni (težavnejši) delovni  pogoji in 
spreminjajoči se vidik skrbi, so za zaposlene predstavljali pomembno preizkušnjo z vidika 
profesionalnih vlog. Izpostavljalo se je pomanjkanje kadra zdravstvene nege ter posledično nujnost po 
prerazporejanju in vključevanju vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Na preizkušnji je bila 
zmožnost fleksibilnosti zaposlenih pri sprejemanju lastne vloge postavljene v drugačen kontekst od 
običajnega. Vsakodnevno seznanjanje z epidemiološkim stanjem in novimi dejstvi ter vpeljava 
sprememb v bolnišnico je predstavljalo velik izziv in izkušnjo za vse ključne kadre. V ospredju je bila 
nujnost po obvladovanju okužbe v notranjem okolju in zagotavljanju varnega kliničnega okolja (z vidika 
pacientov in zaposlenih) ter nujnost obvladovanja potreb pacientov v zunanjem okolju, saj so bili v 
določenih mesecih programi v bolnišnici omejeni zgolj na najnujnejše. Izjemno specifični pogoji so od 
ključnega kadra zahtevali stalno spremljanje različnih resursov, podporo ter ozaveščanje vseh 
zaposlenih o njihovi vlogi in edinemu skupnemu cilju – zadovoljen in varen pacient. Demingov krog 
nenehnih izboljšav ključnim kadrom v letu 2021 narekuje, da vodenje v (kriznem) letu 2020 ovrednoti 
in izpelje ukrepe. 
 
Nadzor nad rednim ažuriranjem in dostopnostjo dokumentacije 
Zahteva krovnega dokumenta Obvladovanje dokumentacije je reden letni pregled in ažuriranje 
dokumentacije. Nadzor nad ažuriranjem in dostopnostjo dokumentacije je potekal s strani skrbnice 
stalno celo leto. Sočasno z nastalimi spremembami v procesih se je spodbujalo ažurne popravke 
dokumentov, nudilo pomoč pri izpeljavi revidiranj, sodelovalo pri pripravi novih dokumentov/zgibank. 
Ob zaključku leta velja poudariti, da se pregled dokumentacije v letu 2020 ni izvedel v več službah 
(Prevozna služba, Vzdrževalna služba, Recepcija, Služba za oskrbo s prehrano, Lekarna, Služba za 
oskrbo s perilnim inventarjem, Zdravstvena administracija, Zdravniška služba in Ambulantna 
dejavnost). Služba zdravstvene nege in oskrbe je revidirala več kot 16 standardnih operativnih 
postopkov.  
 
Preventivni in korektivni ukrepi 
Sistem vodenja kakovosti in skrbnica sistema vodenja, ki ga le-ta v določenem deležu predstavlja, je 
skladno z določili dokumenta Preventivni in korektivni ukrepi (»Opis izbranega korektivnega ukrepa, 
nosilca njegove izvedbe in rok za njegovo izvedbo, vodja enote pisno opredeli v zapisu odprave 
neskladnosti in korektivnih/preventivnih ukrepov, ki ga posreduje vodji sistema zagotavljanja 
kakovosti«) v letu 2020 spremljal več izpeljanih korektivnih in preventivnih ukrepov s strani skrbnikov 
procesov. Načrtovanih in izpeljanih korektivnih ukrepov na nivoju celotne bolnišnice, znotraj 
posameznih služb, je bilo sicer več. Zabeleženi so bili v obliki zapisnikov različnih služb, enot, kolegijev 
in niso bili posredovani sistemu vodenja kakovosti.  
 
Sodelovanje z zunanjimi institucijami/dobavitelji 
Z namenom dobrega poslovnega sodelovanja ter obvladovanja tveganj so se v letu 2020 srečali 
predstavniki bolnišnice in predstavniki Pošte Slovenije. Nadzor nad dobavitelji se izvaja s strani Službe 
za oskrbo s prehrano (Reklamacije živil, Automatic servis), Službe za oskrbo s perilnim inventarjem 
(Salesianer Miettex Periteks) in Službe zdravstvene nege (MIV Servis, d.o.o). 
 
4.7.3.2. Izvajanje notranjih presoj in nadzorov v skladu s krovnimi dokumenti 
 
V letu 2020 so bile izvedene 4 notranje presoje. Notranje presoje so bile usmerjenje predvsem v 
preverjanje izpeljave korektivnih ukrepov iz prejšnjih notranjih presoj ali različnih nadzorov. 
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4.7.3.3. Notranje komuniciranje ter izobraževanje/usposabljanje zaposlenih  
 
Srečanja s strokovno vsebino v okviru timskih, negovalnih in drugih sestankov 
V okviru stroke zdravstvene nege so v bolnišnici od leta 2009 organizirane štiri delovne skupine: 
Delovna skupina za PVU, Delovna skupina za nujno medicinsko pomoč (NMP), Delovna skupina za 
preprečevanje padcev pacientov in Delovna skupina za preprečevanje RZP. Izpostaviti velja v večini 
realizirane aktivnosti Delovne skupine za posebne varovalne ukrepe in, delno realizirane, aktivnosti 
Delovne skupina za prvo pomoč (izpeljano redno letno izobraževanje). Aktivnosti Delovne skupine za 
padce in Delovne skupine za preprečevanje in obravnavo razjede zaradi pritiska so bile v letu 2020 
realizirane le na izobraževalnem področju v manjšem obsegu. 
 
4.7.3.4. Nadzor nad izvajanjem korektivnih ukrepov ter spremljanje učinkov izboljšav  
 
Zunanja presoja (akreditacija in certifikacija) 
Akreditacija in certifikacija bolnišnice je potekala 17. novembra 2020. Presojana je bila po standardih 
AACI Internacional Accreditation Standard V 5 in ISO 9001: 2015 ter dosegla 330 od 347 točk oz. 95.1% 
skladnost s standardi (leto 2019: 217 od 251 možnih točk tj. 86%  leto 2018: 84%, 2017: 88%). Načrt za 
odpravo 13 manjših neskladij je pripravljen, določeni so roki in nosilci.  
 
Zunanji nadzori 
V bolnišnici so bili v letu 2020 izpeljani naslednji nadzori: 

Organ  
nadzora 

Področje  
nadzora 

Datum 
nadzora 

Faza  
postopka 

Odrejeni  
ukrepi 

Zdravstveni 
inšpektorat 
Ministrstva za 
zdravje (ZIRS) 

Nalezljive bolezni – preverjanje 
izvajanja cepljenja proti COVID-
19 kot ga opredeljuje Nacionalna 
strategija cepljenja 

20. 1. 2021 Zapisnik o 
inšpekcijskem 
nadzoru 

Zavezanec mora do 22.1.2021 posredovati 
odgovore na vprašanja iz zapisnika 

Inšpektorat RS za 
delo 

Področje delovnih razmerij: 
izplačilo regresa, izplačevanje 
minimalne plače, izplačevanje 
dodatkov, izdaja pisnega 
obračuna plače, razporejanje 
zaposlenih v službi bolniške 
oskrbe 

24. 9. 2020 Postopek 
zaključen 

Ni bilo izrečenih ukrepov.  

Ministrstvo za 
zdravje  

Strokovni nadzor izvajanja POBO 7. 10. 2020 Postopek 
zaključen 

Urediti pogodbo za ZOBO in SOBO, 
vzpostaviti je potrebno spremljanje OPZ (vsaj 
ene vrste), ponovno je potrebno vzpostaviti 
kazalnik higiena rok, izboljšati možnosti 
izolacije bolnikov pri organizaciji sive in rdeče 
cone v primeru pojava COVID okužb. 

Zavod za zdravstveno 
varstvo Slovenije  

Redni finančno-medicinski 
nadzor nad ABO od 1.1. do 31. 7. 
2020 

13. 10. 
2020 

Postopek 
zaključen 

Ni bilo izrečenih ukrepov. 

Zavod za zdravstveno 
varstvo Slovenije  

Redni finančno-medicinski 
nadzor nad storitvami v spec. 
amb. obravnavi od 1. 1. do 29. 2. 
2020 

23. 9. 2020 Postopek 
zaključen 

Zavod je ob nadzoru ugotovil, da je 
pogodbeni partner nepravilno obračunal 
storitve v višini 156,38 EUR.  

Zdravstveni 
inšpektorat 
Ministrstva za 
zdravje (ZIRS) 

Delo študentov zdravstvene 
nege 

10. 3. 2020 Postopek 
zaključen 

Ni bilo izrečenih ukrepov. 

 
 
4.7.4. Kazalniki kakovosti 
 
Tudi v letu 2020 se je kljub epidemiji nadaljevalo s spremljanjem procesnih in strokovnih kazalnikov 
izida, ki jih bolnišnica spremlja že več let. Na področju strokovnih kazalnikov kakovosti, ki so 
podrobneje opisani v Strokovnem poročilu (Strokovno poročilo za področje zdravstvene nege in 
oskrbe), gre izpostaviti kvartalno obravnavo rezultatov posameznih kazalnikov in celoletne aktivnosti 
delovnih skupin. Tudi v letu 2020 je, poleg spremljanja, potekala še kvartalna predstavitev obveznih in 
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neobveznih kazalnikov v okviru Kolegija diplomiranih medicinskih sester. Cilj je bila sprotna vpeljava 
korektivnih ukrepov in izboljšav. Izkazalo pa se je, da je (bo) nujno potrebna tudi sprotna in ažurna 
analiza ter obravnava odklonov z vidika sistema. V povezavi s spremljanjem kazalnikov kakovosti se, 
podobno kot zadnja leta, izkazuje nujnost načrtovanja boljše informacijske podpore. 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.  
 
4.7.5. Zadovoljstvo pacientov 
 
V bolnišnici že šestnajsto leto zapored s pomočjo anketnega vprašalnika spremljamo zadovoljstvo 
pacientov in pacientk, ki so bili sprejeti na zdravljenje v bolnišnico. V letu 2020 smo v bolnišnici skladno 
z novo Metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu (Ministrstvo 
za zdravje, 2019) vpeljali nov vprašalnik, ki ga lahko pacienti izpolnijo ob odpustu bodisi v obliki 
papirne ali spletne verzije. Vpeljava anketnega vprašalnika je v bolnišnici potekala skladno z navodili 
Ministrstva za zdravje. Pacientom, kot ključnim deležnikom, se je možnost izpolnjevanja anketnih 
vprašalnikov v papirni ponudila ob odpustu. O možnosti spletne oddaje so bili pacienti seznanjeni 
ustno in/ali preko informacij na vseh oglasnih deskah. 
 
V analizo je bilo vključenih 396, za statistično analizo zadovoljivo izpolnjenih, anketnih vprašalnikov. 
Omenjeno predstavlja 27,6% delež odpuščenih pacientov. Anketni vprašalniki so bili v večinoma 
izpolnjeni v papirni obliki, le 2 anketiranca sta uporabila možnost spletnega anketiranja. Vsi anketiranci 
so ocenjevali bolnišnično obravnavo. Za 36% anketirancev je bila zdravstvena obravnava načrtovana, 
za 60% nenačrtovana, 4% odgovora na vprašanje ni podalo. V vzorcu je bilo 167 (42%) žensk in 217 (55 
%) moških, 12 (3%) anketirancev ni podalo odgovora. Največ anketirancev je bilo iz starostne skupine  
od 46 do 65 let (49%), sledijo anketiranci iz starostne skupine 26 do 45 let (34%), 66 do 85 let (11%) in 
16 do 25 let (5%). 1% starostne skupine ne označi. Večina anketirancev je bila s srednješolsko 
izobrazbo (33%), sledijo anketiranci s poklicno šolo (23%) in osnovno šolo ali manj (20%). Z višjo/ 
visoko strokovno izobrazbo je bilo 13% anketirancev, 6% z univerzitetno izobrazbo ali strokovnim 
magisterijem. 6% anketirancev ni podalo odgovora o izobrazbi.  Anketiranci so navedli, da koristijo 
zdravstvene usluge redko, od enkrat do dvakrat letno (49%), občasno, nekajkrat letno (32%), pogosto, 
mesečno (10%), in zelo pogosto, tedensko (1%). 9% anketirancev odgovora ni podalo. 
 
Na splošno so anketiranci, na petstopenjski lestvici, v največji meri (54%) bolnišnico ocenili z odlično, 
34% pa z oceno zelo dobro. Svojo obravnavo so enako, v največji meri (56%), ocenili z oceno odlično, 
29% pa z oceno zelo dobro. Povprečna splošna ocena z izvajalcem zdravstvene obravnave je bila 4,4; 
povprečna ocena svoje osebne obravnave pa 4,5. Več kot polovica anketirancev (53%) je navedla, da 
ob prihodu na obravnavo pri zdravstvenem delavcu niso čakali.  
 
V nadaljevanju je predstavljena ocena zadovoljstva anketirancev po predhodno določenih kriterijih. Iz 
spodnje tabele je razvidno, da je najvišjo (4,7) povprečno oceno dosegel kriterij »So bili zaposleni do 
vas vljudni in spoštljivi?«. Najnižjo povprečno oceno (3,8) imata kriterija »Ste bili zadovoljni s 
kontaktom izvajalca z vami pred obravnavo?« in kriterij »Ste bili predhodno seznanjeni, kako bo 
potekala vaša obravnava?«. Oba slabše ocenjena kriterija sta sicer lahko povezana z večjim deležem 
anketirancev z nenačrtovano obravnavo.  
 
Tabela št. 21: Rezultati ocene zadovoljstva s posameznim dejavnikom v anketi l. 2020 

DEJAVNIK ZADOVOLJSTVA 2020 
Ste bili zadovoljni s kontaktom izvajalca z vami pred obravnavo? 3,8 
So informacije o dostopnosti do zdravnika/ zdr. delavca objavljene na vidnem mestu? 4,3 
So se vam zdravstveni delavci predstavili ob prvem stiku? 4,3 
Ste bili seznanjeni z možnostjo podajanja pritožb, pohval? 3,9 
So bili zaposleni do vas vljudni in spoštljivi? 4,7 
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Ste bili predhodno seznanjeni, kako bo potekala vaša obravnava? 3,8 
Je bila vaša obravnava izvedena takrat, ko je bilo to dogovorjeno? 4,2 
So se zdr. delavci dovolj poglobili v vaš problem, zdr. stanje? 4,4 
Ste bili vključeni v odločanje o vaši obravnavi? 4,1 
Ali so zaposleni spoštovali vašo zasebnost? 4,6 
Ali so zaposleni odgovorili na vaša vprašanja v povezavi z vašo obravnavo? 4,6 
Ali je bilo sodelovanje z vašimi svojci ali bližnjimi v skladu z vašimi željami? 4,1 
Ali ste dobili navodila za nadaljnjo (samo)oskrbo? 4,5 
So bili prostori čisti, urejeni in dovolj svetli? 4,6 
Ali je dostop do izvajalca dobro urejen? 4,6 

SKUPNA OCENA 4,30 
                                                                                                                           Vir: Kazalnik stopnje zadovoljstva PBI 

 
Anketiranci vidijo priložnosti za izboljšanje, v največjem številu, pri prostorih in opremi (91). Sledijo 
priložnosti za izboljšave na področju odnosa do pacientov (53), organizacije dela (39), sodelovanja 
zaposlenih (37), varnosti pacientov (28) ter, v enakem številu, priložnosti za izboljšave na področju 
povezanem z izidi obravnave (21) ter področju ugleda in družbene odgovornosti (21). Obrazložitev je s 
strani anketirancev podana v primerih, da so izbrali odgovor »drugo« področje (29): več čistoče v 
straniščih/kadilnici, več športa/organiziranih sprehodov, več terapij/skupinskih dejavnosti, priložnost 
za izboljšave so vizite, prehrana, jasna opredelitev sodnega postopka, sodelovanje s svojci. 
 
 

4.7.6. Zadovoljstvo pacientov z obravnavo v PZS 
 

V letu 2020  je bilo v program Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti (PZS) vključenih 178 oseb. Anketa 
je bila po pošti poslana 107 osebam (tistim, ki so bili vodeni v programu PZS do junija 2020 in so bili v 
domačem okolju), (50 Ž, 57 M). Vrnjenih je bilo 54 anket (50,47% poslanih anket). Od tega je na anketo 
odgovorilo 24 žensk  (44,44% vprašanih) in 27 moških (50% vprašanih). V treh primerih na anketnem 
listu ni bilo vseh podatkov glede spola. To predstavlja 5,56%. 
 
Stopnja zadovoljstva oseb ženskega spola pred vključitvijo v program je bila ocenjena s povprečno 
oceno 3,29, moških pa 3,11. Med programom samim je povprečna ocena počutja med ženskami ostala 
enaka, in sicer je znašala 3,29, med moškimi pa se je zvišala na 3,77. Povprečna ocena žensk glede 
odnosa članov tima do njih je znašala 4,25, med moškimi pa se je povečala in je znašala 4,55.   
 
Tabela št. 22 : Rezultati ocene zadovoljstva pacientov s programom PZS  

LETO Stopnja  
zadovoljstva pred 

vključitvijo v 
program  
(ocena Ž) 

Stopnja 
zadovoljstva po 

vključitvi v program  
(ocena Ž) 

Stopnja 
zadovoljstva pred 

vključitvijo v 
program  

(ocena M) 

Stopnja  
zadovoljstva po 

vključitvi v program  
(ocena M) 

2020 3,29 3,29 3,11 3,77 

2019 3,64 3,88 3,19 3,75 

2018 3,50 3,90 2,90 3,40 

2017 3,33 4,03 3,67 3,67 
Vir: Poročilo PZS za leto 2020 

 
Tabela št. 23: Rezultati ocene zadovoljstva pacientov z odnosom tima PZS  

LETO Odnos članov tima 
(ocena Ž) 

Odnos članov tima 
(ocena M) 

2020 4,25 4,55 

2019 3,84 4,40 

2018 4,60 3,80 
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2017 4,52 4,58 
Vir: Poročilo PZS za leto 2020 

 
Velika večina anketiranih izraža zadovoljstvo z potekom obravnave v programu PZS. Očitno pa je, da 
imajo težave pri opredelitvi, kakšna so njihova pričakovanja in katera od teh niso bila izpolnjena. 
Povsem negativnih odgovorov ni bilo izkazanih.   
 
4.7.7. Upravljanje sistema HACCP 
 
Zunanji nadzor sistema HACCP 
NLZOH Ljubljana je v letu 2020 v Službi za oskrbo s prehrano opravil tri preglede: 
- 25. 02. 2020 so bili odvzeti vzorci na ugotavljanje snažnosti površin in delovnih pripomočkov. 

(Vzorci skladni s kriteriji).   

- 13. 08. 2020 je bil odvzet vzorec živila na mikrobiološke preiskave (vzorec skladen s kriteriji). 

- 08. 12. 2020 je bil odvzet vzorec živila na mikrobiološke preiskave (vzorec skladen s kriteriji). 

 
Notranji nadzor sistema HACCP 
V letu 2020 smo v sklopu notranjega nadzora HACCP sistema odvzeli 6 brisov na snažnost. Brisi so bili 
odvzeti na Kavomatih. Rezultati brisov so razvidni iz slike št.1. 

 

                  
Slika št. 1: Rezultat odvzetih vseh brisov na snažnost 
(rok, površin, predmetov in kavomatov) 

 
-   

 
 
Slika 2: Leto 2018 
 

   

Slika 3: Leto 2019 
 

 

 

Slika 2 in 3: Primerjava rezultata odvzetih vseh brisov na snažnost v letih 2018 in 2019 

 

V letu 2020 se ni izvedla notranja presoja HACCP sistema zaradi zagotavljanja oz. obvladovanja prenosa 
COVID 19 med zaposlenimi in bolniki. 
 
 

Legenda: 
 
ZELENA B. –    NI ODSTOPANJ 
RUMENA B. – ODSTOPANJE V MEJAH  
                          DOVOLJENEGA 
RDEČA B. –      ODSTOPANJE  
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Notranja izobraževanja iz sistema HACCP 
V letu 2020 ni bilo organiziranega HACCP izobraževanja.  
 
4.7.8. Merjenje organizacijske klime 
 
V PB  Idrija v letu 2020 merjenja organizacijske klime nismo izvajali.  
 
 

4.8. Ocena notranjega nadzora javnih financ 
 
Za izvajanje notranje revizije poslovanja bolnišnice sodelujemo z zunanjo revizijsko družbo BM Veritas 
d.o.o.. V mesecu februarju 2021 je bila izvedena notranja revizija računovodskih izkazov za leto 2020. 
Notranja revizija računovodskih izkazov je preverila skladnost sestavljenih računovodskih izkazov 
bolnišnice za leto 2020 z namenom preveriti zanesljivost delovanja računovodskih notranjih kontrol ter 
računovodenja. Notranja revizija je potekala v skladu s Standardi notranjega revidiranja in Usmeritvami 
za državno notranje revidiranje.  
 
Pri opravljanju notranje revizije računovodskih izkazov za leto 2020 notranja revizija ni ugotovila 
pomembnih pomanjkljivosti v delovanju računovodskih notranjih kontrol. Tudi pri opravljanju 
analitičnih postopkov ni bilo ugotovljenih pomembnih nepravilnosti, kar pomeni, da se poslovni 
dogodki v bolnišnici evidentirajo na način, ki je predpisan z Zakonom o računovodstvu, predpisi, 
sprejetimi na njegovi podlagi, ter Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Bolnišnica je tudi v letu 2020 vodila in upravljala register tveganj, v katerem je opredelila ključna 
poslovna tveganja ter ukrepe za odpravo teh tveganj. Register tveganj je bil opredeljen tudi v 
Finančnem načrtu in programu dela za leto 2020. Na osnovi ugotovitev iz registra je bila pripravljena 
tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga temu poročilu. 

 
 
4.9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 
 
V bolnišnici smo kljub zahtevnim pogojem poslovanja zaradi epidemije v letu 2020 sledili zastavljenim 
poslovnim in strokovnim ciljem, opredeljenim v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2020. V 
nadaljevanju izpostavljamo tista ključna področja, kjer zastavljeni cilji morda niso bili ali so bili le 
deloma realizirani. 

 
Opis cilja Ukrepi za 

dosego ciljev 
Kazalniki, s 
katerimi bomo 
merili 
učinkovitost 
izpeljanih 
ukrepov 

Ciljna 
vrednost  
kazalnika 

Razlog zakaj cilj  ni 
dosežen 

Uravnoteženo 
poslovanje 
bolnišnice – 
doseženo z 
ukrepi na 
odhodkovni in 
prihodkovni 
strani 

6. Prizadevanje za 
sprejem sistemskih 
ukrepov v  
dejavnosti 
psihiatrije v okviru 
možnosti, ki jih 
omogoča sistem 
pogodbenega 
dogovarjanja 

• štev. 
realiziranih 
ukrepov 

• povečanje 
prihodkov iz 
naslova 
sprejetih 
sistemskih 
ukrepov 

Prevzem 
koncesije za dej. 
spec. amb. 
otroške in mlad. 
psihiatrije 

Bolnišnica je podala vlogo za 
izdajo dovoljenja za izvajanje 
nove dejavnosti otroške in 
mladostniške psihiatrije v  
specialistični zunaj bolnišnični 
dejavnosti in prenos koncesije. 
Odgovora s strani Ministrstva za 
zdravje kljub pozivom vodstva do 
izdaje poročila bolnišnica še ni 
prejela. 

7. Doseganje 
planiranega 

Delež realizacije 
programa glede na 

100% realizacija 
programa glede 

Zaradi slabe epidemiološke 
situacije v času prvega in drugega 
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programa 
bolnišnice do ZZZS 

plan, dogovorjen v 
pogodbi z ZZZS 

na plan vala epidemije v bolnišnici nista 
delovala oddelek  za zdravljenje 
odvisnosti od alkohola (L1) in 
psihoterapevtski oddelek (S4). 
Začasno je bil prekinjen tudi 
program dnevne bolnišnice, 
reorganizirano je bilo delo v spec. 
amb. dejavnosti. V času 
epidemije je bil sicer manjši tudi 
sprejem pacientov v bolnišnico. 
Ukinitev dejavnosti v bolnišnici je 
bila nujna zaradi zagotavljanja 
ustreznih kadrovskih in 
prostorskih pogojev za delovanje 
rdeče cone  za COVID+ 
psihiatrične paciente in COVID+ 
paciente, ki so bili v bolnišnico 
premeščeni po sklepu ministra  
Skladno s sklepom Ministrstva za 
zdravje iz somatskih bolnišnic. 

8. Obvladovanje 
stroškov za 
material in storitve 

• delež stroškov za 
material glede na 
celotne prihodke 
 

• delež stroškov za 
material glede na  
celotne odhodke 

 

• delež stroškov za 
storitve glede na 
celotne prihodke 

 

• delež stroškov za 
storitve glede na  
celotne odhodke 

• delež ne sme 
presegati 
deleža iz leta 
2019 

• delež ne sme 
presegati 
deleža iz leta 
2019 

• delež ne sme 
presegati 
deleža iz leta 
2019 

• delež ne sme 
presegati 
deleža iz leta 
2019 

 

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

Spremljanje 
strokovne 
učinkovitosti - 
kakovosti in 
varnosti 
zdravstvene 
obravnave 

• spremljanje 
padcev 

 
 

• poškodbe z 
ostrimi predmeti 

• znižanje 
kazalnika na 
vrednost iz leta 
2017 

• 0 incidentov 
 

Doseženo je izboljšanje le 
incidence padcev s hujšimi 
posledicami.  
 

Zagotavljanje 
poslovanja 
bolnišnice v skladu 
z mednarodnim 
standardom AACI, 
standardom ISO 
9001:2015 in 
standardom EN 
15224 

• število neskladij 
II. kategorije v re-
akreditacijski 
presoji 

 

do 5 neskladij II. 
kategorije 

 

Reakreditacijska presoja je 
ugotovila več neskladij II. 
kategorije kot je bil naš cilj. 

3. Učinkovito 
upravljanje sistema 
vodenja kakovosti  
ISO 9001:2015 

• delež uspešno 
izpeljanih 
korektivnih 
ukrepov iz 
notranjih presoj 

• najmanj 80% 
realizacija 
korektivnih 
ukrepov 

 

Realizacija korektivnih ukrepov ni 
bila izpeljana zaradi epidemije  

Izboljšanje 
dostopnosti do 
ustrezne 
zdravstvene 
pomoči in 
oskrbe za osebe 

Kakovostna in 
varna obravnava v 
bolnišnici 

• število sprejemov 
v bolnišnico 
skladno s 
programom dela 
 
 

 

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

Zaradi slabe epidemiološke 
situacije v času prvega in drugega 
vala epidemije v bolnišnici nista 
delovala oddelek  za zdravljenje 
odvisnosti od alkohola (L1) in 
psihoterapevtski oddelek (S4). 
Začasno je bil prekinjen tudi 
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s težavami v 
duševnem 
zdravju 

 
 

• povprečna 
zasedenost 
postelj v 
bolnišnici  

dnevno 
zdravljenje 

• od 80 do 85% 
 

 

program dnevne bolnišnice. V 
času epidemije je bil sicer manjši 
tudi sprejem pacientov v 
bolnišnico.  

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

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

• delež opravljenih 
storitev v 
izvenhospitalni 
dejavnosti po 
lokacijah 

• 100% 
realizacija 
glede na plan 
 
 
 

• 2% dvig 
opravljenih 
storitev v 
zunanjih 
ambulantah 

Zaradi epidemiološke situacije je 
bolnišnica skladno z usmeritvami 
in navodili Ministrstva za zdravje 
in NIJZ prilagodila delo 
specialistov psihiatrov v 
specialističnih psihiatričnih 
ambulantah in kliničnih 
psihologov v ambulantah 
kliničnega psihologa. Da bi 
zmanjšali tveganje za okužbo z 
novim virusom SARS-CoV-2, je 
bilo v času epidemije omejeno 
neposredno izvajanje ambulant in 
psihiatričnih zdravstvenih storitev 
oseb s psihično motnjo na tiste, ki 
so napoteni na obravnavo z 
napotnico pod nujno in zelo 
hitro. Paciente, ki so bili naročeni 
na ostale preglede (z napotnico 
pod hitro ali redno oziroma na 
kontrolni pregled), se je kontrolni 
pregled izvedel preko telefona, 
predpisovanje receptov pa je 
potekalo z uporabo eRecepta. 
Pacienti s predpisano depo 
terapijo so bili obravnavani v 
ambulanti kot je bilo načrtovano. 

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

Vlaganje v znanje in 
razvoj človeških 
virov 

• delež stroškov za 
izobraževanje 
zaposlenih  

• število ur za 
izobraževanje 
zaposlenih  

• 20% glede na 
2019 

 

• 20% glede na 
2019 

Zaradi omejitev gibanja in 
združevanj oseb v času prvega in 
drugega vala epidemije 
izobraževanja niso potekala. 
Izvajala so se samo izobraževanja 
na daljavo preko videokonferenc. 

Ohranjanje 
čistega, 
zdravega in 
varnega 
delovnega in 
bivanjskega 
okolja 

4. Izvajanje aktivnosti 
varstva pri delu in 
požarne varnosti 

• izvedba 
evakuacije 

 

• najmanj 1 
 

Zaradi omejitev, ki so bile 
posledica epidemije vaja 
evakuacije ni bila izvedena. 

5. Idejni načrt 
prenove stavbe S 

Priprava izhodišč za 
oblikovanje idejnega 
načrta 

Priprava 
dokumenta 

Realizacija korektivnih ukrepov ni 
bile izpeljana zaradi epidemije 

Prenova pogodb o 
vzdrževanju 
aplikativne 
programske 
opreme BIRPIS 

Pristop k skupnemu 
javnemu naročilu 

Podpis pogodbe Postopek javnega naročila je bil 
izpeljan vendar je bila ponudba 
ponudnika nedopustna, saj je 
presegala v finančnem načrtu 
zagotovljena sredstva. 

Prenova spletne 
strani bolnišnice 

Izvedba projekta Izvedba projekta Primarna usmeritev v času 
epidemije je bila zagotavljanje 
ustrezne oskrbe pacientov, 
reorganizacija dela in izpeljava 
načrtovanih aktivnosti za 
preprečevanje širjenja okužb, 
zato smo projekt spletne strani 
zamaknili v leto 2021. 
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4.10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja 
 
Bolnišnica in njen vpliv na lokalno okolje 
Bolnišnica v idrijsko – cerkljanski regiji ostaja še naprej največja organizacija na področju družbenih 
dejavnosti in četrti največji zaposlovalec takoj za podjetji kot so Koncern Kolektor, Korporacija Hidria in 
Eta Cerkno. Vpetost bolnišnice v lokalno okolje daje lokalnim prebivalcem priložnost za kakovostno in 
socialno stabilno ter varno zaposlitev. Z omogočanjem kliničnega usposabljanja in strokovne prakse 
spodbujamo in omogočamo vključevanje dijakov in študentov v študij srednješolskih, visokošolskih in 
univerzitetnih programov ter financiramo opravljanje specializacij in pripravništva za profile, ki se 
zaposlujejo v psihiatriji. Bolnišnica je letos po več letih premora ponovno objavila razpis za podelitev 
kadrovskih štipendij za poklice zdravnik in zdravstveni tehnik. Za slednjo sta interes izkazala dva dijaka 
iz lokalnega okolja. 
 
S svojimi zahtevami po vsestranski in kakovostni oskrbi bolnišnica za dobavitelje predstavlja 
zahtevnega a odličnega in dolgoročno zanesljivega partnerja. V skladu s strategijo zelenega javnega 
naročanja bolnišnica že nekaj let podpira lokalne dobavitelje in izvajalce storitev, ob podpori Idrijsko-
cerkljanske razvojne agencije spodbuja nabavo ekološko pridelane hrane lokalnih proizvajalcev (sadje, 
zelenjava in meso) ter sodeluje z izvajalci, ki za svoje storitve zagotavljajo visoke okoljske standarde. 
Bolnišnica trenutno 13,4% prehrambnih izdelkov v okvirni vrednosti 39.400 EUR/leto sezonsko 
nabavlja pri lokalnih dobaviteljih. Sem sodijo predvsem izdelki lokalne pridelave in izdelki integrirane 
pridelave (meso goveje v vrednosti 27.050 EUR dobavitelj KGZ Idrija); mlečni izdelki (kislo mleko v 
vrednosti cca. 1.860 EUR - dobavitelj Katica Prezelj); sadje (1.630 EUR - dobavitelji: KGZ Agraria), ribe 
(860 EUR - dobavitelj Ribogojstvo Goričar) in zelenjava (1.950 EUR - dobavitelj Maja Mlinar ter 6.050 
EUR – dobavitelj Blaž Šifrer s.p.).  
 
Bolnišnica in njen vpliv na regijo 
Posebnost bolnišnice je njena odprtost in naravnanost v skupnost. Vpetost bolnišnice v lokalna okolja 
regije je zato in bo ostala še naprej ključen element njenega nadaljnjega razvoja, bistvo njenega dela 
pa v še tesnejšem povezovanju z obstoječimi strokovnimi službami na terenu (zdravstvenimi domovi, 
centri za duševno zdravje, patronažnimi službami, ambulantnimi psihiatri, centri za socialno delo, 
nevladnimi organizacijami ipd.). Bolnišnica se je preko svoje mreže izvenhospitalnih enot v Idriji, 
Logatcu, Postojni, Izoli, Kopru in Sežani v zadnjih letih močno približala posameznim lokalnim 
skupnostim in s tem ljudem zagotovila hitrejše in boljše možnosti dostopa do potrebnih psihiatričnih in 
psiholoških storitev. Z odprtjem nove psihiatrične ambulante v Žireh smo boljši dostop ustrezne 
psihiatrične pomoči zagotovili tudi prebivalcem južnega roba gorenjske regije.  
 
Bolnišnica ostaja osrednji nosilec strokovnega in organizacijskega razvoja psihiatrične stroke na 
področju Primorske, saj zagotavlja praktično usposabljanje zdravnikov, medicinskih sester, psihologov, 
delovnih terapevtov in socialnih delavcev, ki se zaposlujejo v psihiatrični dejavnosti. Zaposlenim v 
zdravstvenih zavodih na primarni in sekundarni ravni, socialno-varstvenih zavodih ter nevladnih 
organizacijah bolnišnica zagotavlja tudi možnost teoretičnega in praktičnega usposabljanja, kot 
strokovna institucija pa aktivno sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi drugih oblik 
strokovnega izpopolnjevanja. Pri tem sodelujemo zlasti s Fakulteto za vede o zdravju Univerze na 
Primorskem, Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani, Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, 
Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani, Fakulteto za uporabne družbene študije Univerze v Novi 
Gorici in drugimi izobraževalnimi ustanovami (osnovnimi in srednjimi šolami). 
 
Bolnišnica in njen vpliv na družbo 
Psihiatrična bolnišnica Idrija je odprta za vse, ki jih zanima delo z duševno bolnimi, saj menimo, da je to 
najboljši način za »razbijanje« mitov o psihiatričnih bolnišnicah, duševni bolezni in ljudeh, ki se v njih 
zdravijo. V zadnjih letih smo prav zato vzpostavili tesne stike z nekaterimi osnovnimi in srednjimi 
šolami ter fakultetami (s Primorske in osrednje Slovenije) in jim omogočili strokovne ekskurzije v 
bolnišnici prav z namenom, da širši javnosti, predvsem mladim, predstavimo naše delo in bolezni, ki jih 
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zdravimo, ter spodbudimo njihovo zavedanje o nujnosti pomena dobrega duševnega zdravja za zdrav 
in skladen razvoj človekove osebnosti. Ime bolnišnice smo ponesli tudi preko meja Slovenije s 
sodelovanjem v mednarodni izmenjavi zdravstvenih strokovnjakov v okviru Evropskega združenja 
bolnišnic, gostovanjem tujih strokovnjakov oz. gostovanjem študentov zdravstvenih in socialnih strok. 
Strokovnjaki bolnišnice preko strokovnih prispevkov v različnih publikacijah, izvedbo kliničnih raziskav 
in z aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih sodelujejo pri razvoju stroke.  
 
Poleg osnovnega poslanstva bolnišnica za svoje ožje in širše okolje predstavlja tudi živahno kulturno in 
izobraževalno središče. S prirejanjem vsestranskih kulturnih dogodkov, predavanj, kreativnih delavnic 
in razstav odločno prispevamo k odstranjevanju tabujev, povezanih z duševno boleznijo ter oblikovanju 
resničnega mnenja o sposobnostih, ustvarjalnosti in življenjskih navadah ljudi, ki se soočajo s težavami 
v duševnem zdravju. Na žalost zaradi epidemije v letu 2020 naših izvirnih tradicionalnih prireditev kot 
so kulturno-športni teden, slikarski EX-TEMPORE za bolnike slovenskih psihiatričnih ustanov in 
tradicionalni Maksov spominski šahovski memorial, nismo mogli izvesti. 
 
Zaposleni vseh profilov s svojim znanjem in izkušnjami na različne načine prispevamo k prepoznavnosti 
naše bolnišnice. Aktivno se vključujemo v razvoj naše dejavnosti s predlogi in pobudami. Naše delo je 
cenjeno doma in v širšem slovenskem prostoru. Svoj strokovni glas prispevamo v Razširjenem 
republiškem strokovnem kolegiju za psihiatrijo, v Odboru psihiatričnih bolnišnic pri Združenju 
zdravstvenih zavodov Slovenije, v Odboru bolnišnic pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, na 
Kolegiju glavnih medicinskih sester slovenskih bolnišnic, Razširjenem strokovnem kolegiju za 
psihiatrično zdravstveno nego pri zbornici Zdravstvene nege Slovenije, Zbornici kliničnih psihologov, 
Strokovnem kolegiju psihiatrične sekcije delovnih terapevtov ter številnih drugih strokovnih delovnih 
skupinah.  
 
 

5. KADROVSKI KAPITAL BOLNIŠNICE  
 

5.1. Kadrovski viri 
 
Program Psihiatrične bolnišnice Idrija je v letu 2020 naredilo v povprečju 215 zaposlenih, lani 216,4 (iz 
delovnih ur 210 uslužbencev, lani 209). Na zadnji dan leta 2020 je bilo zaposlenih skupaj 212 (lani 221) 
uslužbencev. Povprečna starost zaposlenih v letu 2020 je bila 45 let, povprečna delovna doba pa 22,6 
let. 
 
Graf št. 8: Deleži zaposlenih po starostnih skupinah v letu 2020  
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Bolnišnica beleži zelo visok delež zaposlenih v starostni skupini od 41 do 45 let, ki znaša skoraj 20 % ter 
v skupini od 56 do 60 let, kjer je delež 16 %. Mlajših uslužbencev v starostni skupini od 20 do 30 let je 
skupno nekaj manj kot 10 %, kar je približno enako kot leta 2019. Delež starejših od 60 let se je povišal 
za 4 % v primerjavi z letom 2019.   
 
5. 1. 1.  Fluktuacija zaposlenih v letih od 2000 do 2020 
 
Fluktuacija kadra (angl. staff/employee turnover) je po mnenju stroke zapleten družbeni pojav, ki ga 
povzročajo različni socialni, ekonomski, psihološki in drugi dejavniki. Pričakovan razpon fluktuacije je 
od 5 % do 7 %; do 20 % naj bi bila še sprejemljiva. V bolnišnici je bila v preteklih letih stopnja 
fluktuacije dokaj zmerna. V letu 2017 je znašala 5 %, v letu 2018 se je rahlo povišala, in sicer na 6,5 %, v 
letu 2019 na 7,7 %, v letu 2020 pa je znašala 8,5 %. Pri tem je potrebno upoštevati, da se pri izračunu 
deleža fluktuacije upoštevajo le odhodi zaposlenih. Logična posledica odhodov pa so novi prihodi, kar 
pomeni veliko administrativnega dela z razpisi, izbirnimi postopki ter v končni fazi z uvajanjem 
zaposlenih, ki je še posebej v medicinskem sektorju lahko dolgotrajnejša.    
 
Tabela št. 24: Število prihodov in odhodov zaposlenih v obdobju od 2011 do 2020 

LETO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prihodi 19 12 5 3 4 12 13 10 20 13 

Odhodi 13 10 4 1 2 5 11 14 17 18 
 
Graf št. 9: Število prihodov in odhodov vseh zaposlenih v letih od 2000 do 2020 

 
                                                                                                                                                        
Podatki o prihodih in odhodih v obdobju zadnjih dvajsetih let kažejo na to, da je bilo v tem obdobju, z 
izjemo leta 2008, 2018 in 2020, več prihodov kot odhodov, kar pomeni dolgoročno pozitivno gibanje 
zaposlovanja in večji delež novo zaposlenih, kot delež odhodov. Navedeno se neposredno odraža tudi v 
izobrazbeni strukturi zaposlenih in v višanju deleža zdravstvenih delavcev in sodelavcev. V letu 2020 je 
bilo 13 novih zaposlitev in 18 odhodov.  
 
Tabela št. 25: Prihodi in odhodi javnih uslužbencev v letu 2020                                                                                   

PRIŠLI 2020 13 

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V 
PSIHIATRIJI 

4 

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH 
ODDELKIH PSIHIATRIJE 

2 

DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S 
PSIHIČNO MOTNJO 

1 

DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S 
PSIHIČNO MOTNJO-PRIPRAVNIK 

1 
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ZDRAVNIK SEKUNDARIJ 3 

SOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S 
PSIHIČNO MOTNJO-PRIPRAVNIK 

1 

POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III 1 

ODŠLI 2020 18 

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH 
ODDELKIH PSIHIATRIJE 

8 

DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S 
PSIHIČNO MOTNJO 

1 

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V 
PSIHIATRIJI 

3 

DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S 
PSIHIČNO MOTNJO-PRIPRAVNIK 

1 

POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III 1 

DIETNI KUHAR V 1 

ZDRAVNIK SEKUNDARIJ 1 

OSKRBOVALKA 1 

SVETOVALEC VIII 1 

 
Zaposlili smo štiri diplomirane medicinske sestre, dve srednji medicinski sestri, ki sta opravljali tudi 
pripravništvo, podaljšali smo delovno razmerje srednjemu zdravstveniku, ki je pripravništvo zaključil v 
začetku leta 2020, v bolnišnici pa se je zaposlil že leta 2019. Zaposlili smo tudi tri zdravnike sekundarije 
za opravljanje izbirnega dela sekundariata, eden od teh zdravnikov je v mesecu januarju 2021 pričel s 
specializacijo in ostaja v bolnišnici ter delovnega terapevta, kar je bila nadomestna zaposlitev zaradi 
upokojitve, pomočnika dietnega kuharja (nadomestitev odhoda uslužbenca) ter po enega pripravnika v 
Socialni službi in Aktivacijski terapiji.    
 
Delovno razmerje v bolnišnici je, zaradi zaposlitve pri drugem delodajalcu, prenehalo štirim srednjim 
medicinskim sestram, tri srednje medicinske sestre so se upokojile, tehniku zdravstvene nege pa je 
delovno razmerje prenehalo zaradi smrti. Dve diplomirani medicinski sestri sta se zaposlili v primarnem 
zdravstvu, dve uslužbenki iz vrst diplomiranih medicinskih sester, ki sta opravljali delo na področju 
izobraževanja in vodenja notranjih organizacijskih enot pa sta se upokojili. Dva zdravnika sekundarija 
sta se odločila za specializacijo z drugih področij, zato sta bila pri nas krajše časovno obdobje (eden do 
konca januarja 2021), delovni terapevt se je upokojil, pripravnik v Aktivacijski terapiji pa je po 
opravljenem pripravništvu iskal zaposlitev drugje.  K novemu delodajalcu je odšla tudi uslužbenka v 
zdravstveni oskrbi.  
 
Graf št. 10: Število prihodov in odhodov zdravstvenih delavcev in sodelavcev v obdobju od 2000 do 
2020

                                                                                                                                              



55 | S t r a n  
 

 
V medicinskem sektorju je bilo 6 upokojitev. Bolnišnica si bo tudi v prihodnje prizadevala za 
privabljanje in zaposlovanje kadra, predvsem na področju zdravstvene nege, kjer je v letošnjem letu 
planiranih več upokojitev. Bolnišnica glede promocije kadrov stalno sodeluje z osnovnimi in srednjimi 
šolami iz domače in sosednjih občin ter regije ter z drugimi organizacijami in se trudi promovirati 
zdravstvene poklice. 
 
 
5. 1. 2. Odsotnosti zaposlenih v letu 2020 
 
Skupna delovna obveznost vseh zaposlenih je bila v preteklem letu 451.745 ur oziroma nekaj več kot 
56.468 delovnih dni. Delovna obveznost posameznega zaposlenega, ki dela polni delovni čas je 2.096 
ur ali 262 delovnih dni. Zaposleni so bili na delovnem mestu dejansko prisotni skupno 330.827 ur ali 
nekaj več kot 41.353 delovnih dni, posameznik pa v povprečju 1.560,5 ur ali dobrih 195 delovnih dni.  

• Zaposleni so porabili skupno 75.280 ur rednega in izrednega dopusta ali 9.410 delovnih dni (na 
zaposlenega odpade v povprečju dobrih 44 dni dopusta, kar je nekoliko več kot prejšnje leto). 

• Bolniško odsotni so bili zaposleni v letu 2020 skupno 30.736 ur ali 3.42 delovnih dni (v breme 
bolnišnice 19.881 ur). Od tega je bilo zaradi poškodb izven dela 1285 ur odsotnosti, zaradi poškodb 
na delu pa 424 ur. V letu 2020 so se v bolnišnici pripetile le tri poškodbi pri delu.   

• V letu 2020 je bilo na porodniškem oziroma starševskem dopustu 10 uslužbencev. Skupaj so bili 
odsotni 5.481,85 ur ali 685 delovnih dni.  

• Na izobraževanju so bili zaposleni 1555,5 ur ali 194 dni, kar je za dobro polovico manj kot v letu 
2019, kar je pripisati oteženi organizaciji izobraževalnih dogodkov. 

• Na študijskem dopustu so bili zaposleni skupaj 344 ur ali 43 delovnih dni. 
• Ostale odsotnosti zaposlenih zaradi drugih utemeljenih razlogov (krvodajalske akcije, pričanja na 

sodišču in drugo), so v letu 2020 znašale 135 ur oziroma skoraj 17 delovnih dni. Bolnišnici so 
tovrstni stroški refundirani. 

 
Graf št. 11: Delež odsotnosti zaposlenih v letu 2020 

 
 
                                                                                                                                                       

Preko 60 % vseh odsotnosti v letu 2020 predstavlja letni dopust zaposlenih, kamor je vštet tudi izredni 
dopust. Skupno število dni dopusta se v zadnjem obdobju veča, kar deloma lahko pripišemo dejstvu, 
da od leta 2018 ne velja več interventna zakonodaja, ki je krčila letni dopust, deloma pa višji starosti 
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zaposlenih, kar botruje tudi višanju dopusta. Delež odsotnosti zaposlenih zaradi porodniškega in 
očetovskega dopusta je bil v letu 2020 nekoliko nižji. Bolniške odsotnosti so glede na leto 2019 ostale 
na enaki ravni. Delež odsotnosti zaradi poškodb je v primerjavi s predpreteklim letom ostal približno 
enak. Poškodbe oziroma nezgode na delu so bile v letu 2020 zabeležene le tri.  
 
Epidemija SARS-CoV-2 je povzročila odsotnosti, s katerimi se bolnišnica kot delodajalec v preteklosti ni 
srečala. V letu 2020 so bili zaposleni odsotni zaradi različnih vzrokov, ki so v neposredni povezavi z 
epidemijo. Preko 40% odsotnosti predstavlja odsotnost zaradi varstva otrok, približno 24 % karantene, 
21% pa izolacije. V spomladanskem obdobju, ko je bilo potrebno zaradi ukrepov Vlade RS začasno 
zapreti nekatere specialistične ambulante in je bilo število pacientov v bolnišnici bistveno nižje, je 
nekaj uslužbencev koristilo čakanje na delo, med njimi tudi uslužbenka s statusom invalida, kateri 
ustreznega dela zaradi izrednih razmer, ni bilo mogoče zagotoviti. V celotnem obdobju leta 2020 je 
bilo, zaradi okužbe s SARS-CoV-2, poslano osebnim zdravnikom 22 prijav nezgod-poškodb pri delu, ki 
so se okužili na delovnem mestu kljub dosledni uporabi zaščitnih sredstev. 
 
Graf št. 12: Delež odsotnosti zaposlenih v letu 2020 
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Graf št. 13: Povprečno število dni odsotnosti na zaposlenega zaradi bolezni ali poškodbe 2015-2020 

 
 
Število dni bolniške odsotnosti na zaposlenega je bilo najvišje med oskrbovalci, v drugih službah pa se 
je gibalo do 23 delovnih dni. Zdravstvena oskrba je enota z malo zaposlenimi, zato daljša bolezenska 
odsotnost uslužbenca lahko povzroči večji odklon.  
 
Graf št. 14: Delež odsotnih delavcev zaradi bolezni in poškodb v obdobju 2012-2020 
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Delež odsotnih zaradi bolezni in poškodb se je v preteklih dveh letih rahlo znižal. Bolniška odsotnost v 
breme bolnišnice je v zadnjem obdobju dokaj konstantna, ravno tako delež bolniških odsotnosti v 
breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje.     
 
Graf št. 15: Delež odsotnih delavcev zaradi porodniške ali očetovskega dopusta v obdobju 2012-2020 

 
Delež odsotnosti zaposlenih zaradi porodniškega in očetovskega dopusta se od leta 2016 konstantno 
niža. 6 uslužbenk je bilo del leta na porodniškem oziroma starševskem dopustu ter 4 uslužbenci na 
očetovskem dopustu. V skupnem deležu odsotnosti prestavlja 5 % delež. 
 
5. 1. 3. Starostna struktura zaposlenih  
 

Tabela št. 26: Poprečna starost zaposlenih v letih od 2011 do 2020 na zadnji dan leta                                                                                  
 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Poprečna 
starost  

40,6 40,7 40,5 40,6 41,6 41,8 42,6 43,4 44,1 44,3 45,2 44,4 45 

 

Tabela prikazuje poprečno starost zaposlenih od leta 2008 do konca leta 2020, iz katere je vidno dokaj 
konstantno višanje poprečne starosti javnih uslužbenk in uslužbencev v bolnišnici. Trend se je po 
enajstih letih obrnil, saj se je v letu 2019 zaposlilo nekaj več mlajših uslužbencev, v letu 2020 pa se je 
poprečna starost v bolnišnici zopet rahlo dvignila. 



59 | S t r a n  
 

 
Graf št. 16 Delež zaposlenih zdravnikov specialistov po starostnih skupinah v letu 2020 

 
 
55% zaposlenih zdravnikov specialistov presega starost 50 let, 15% jih je mlajših od 41 let, 30% delež 
pa je med zaposlenimi v starosti od 41 do 50 let.  
 
Graf št. 17: Delež zaposlenih diplomiranih medicinskih sester po starostnih skupinah v letu 2020 

 
 

Večina zaposlenih diplomiranih medicinskih sester je starih med 46 in 50 let, nekaj manj pa v razponu 
med 40 in 45 let. Skoraj 14% se jih bo v naslednjih štirih letih predvidoma upokojilo. 
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Graf št. 18: Delež zaposlenih srednjih medicinskih sester po starostnih skupinah v letu 2020 

 
 
Starostna struktura pri srednjih medicinskih sestrah oziroma zdravstvenikih kaže, da 40% uslužbencev 
že presega starost 50 let, največji delež zaposlenih pa se nahaja v starostni skupini med 56 in 60 let, ki 
bodo počasi zapuščali trg delovne sile. Z rastjo deleža starejših zaposlenih bolnišnica beleži tudi porast 
števila zaposlenih z zdravstvenimi in drugimi omejitvami (brez nočnega in nadurnega dela) ter višanje 
deleža oseb, ki so jim priznane pravice iz invalidnosti, kar vse ob splošno znanem naraščanju obsega 
dela in delovnih obremenitev močno vpliva na organizacijo dela v bolnišnici, zlasti tam, kjer so 
zaposleni vključeni v izvajanje turnusnega dela ali zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. 
 
5.1.4. Število in struktura zaposlenih 
 
Tabela št. 27: Zaposleni po izobrazbi                                                                                 

  Struktura v % 

 1995 2008 2020 

doktor znan. 0 0,5 2,4 

magister znan. 1,1 3,9 1,9 

specialist  6 8.9 10,8 

univ. / mag. 8,3 7,4 7,1 

visoka / višja 18,6 21,2 28,3 

srednja 40,7 50,7 44,3 

ostalo 25,3 18,9 5,2 
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Graf št. 19: Prikaz izobrazbene strukture zaposlenih v letu 2020 

                                                                                                                    
                                                                                                   

 

Izobrazbena struktura v bolnišnici se v zadnjih dvajsetih letih občutno dviga. Delež zaposlenih, ki imajo 
več kot srednješolsko izobrazbo znaša 50 %, kar je za srednje veliko specialistično bolnišnico izjemno 
dober pokazatelj strokovnosti. Imamo namreč 5 zaposlenih z doktoratom znanosti, 4 magistre 
znanosti, 23 specialistov in 15 uslužbencev z univerzitetno izobrazbo, oziroma 2. bolonjsko stopnjo – 
magisterij stroke (VII/2, VIII. in IX. tarifne skupine).   
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Tabela št. 28: Število zaposlenih po osnovnih skupinah poklicev oz. službah s pripravniki v obdobju 1992-2020  
LETO 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2018 2019 2020 

ZDRAVNIKI SPECIALISTI 9 9 12 15 17 16 18 19 20 20 

ZDRAVNIKI SPECIALIZANTI OZ. SEKUNDARIJI 4 9 6 4 1 7 6 4 3 3 

ZDRAVNIKI BREZ SPECIALIZACIJE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

KLINIČNI PSIHOLOGI 2 1 3 4 5 5 7 7 7 7 

PSIHOLOGI (PRIPRAV.), SPECIALIZANTI 0 2 1 3 3 3 2 2 2 2 

ANDRAGOGI (PEDAGOGI) 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

DIPL. MEDICINSKE  SESTRE 13 13 14 16 18 24 24 26 27 29 

SREDNJE MEDICINSKE SESTRE 53 56 64 66 68 66 71 69 71 62 

OSKRBOVALCI oz. BOLNIČARJI 17 14 12 10 11 10 11 12 14 12 

SOCIALNI DELAVCI 4 5 7 8 8 8 7 8 8 8 

DELOVNI TERAPEVTI 11 12 12 16 17 15 15 15 17 17 

DELOVNI INŠTRUKTORJI 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

MEDICINSKO- KEMIČNI LABORATORIJ 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

LEKARNA 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

PREHRANSKI SVETOVALEC-DIETETIK 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

VODJA SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

ZDRAVSTVENA  ADMINISTRACIJA 5 6 5 7 6 7 7 7 7 7 

SKUPAJ MEDICINSKI SEKTOR 125 133 144 156 159 166 175 176 182 174 

SLUŽBA ZA KADRE IN ORGANIZACIJO 7 6 5 6 7 5 6 6 6 6 

RECEPTORSKA SLUŽBA 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

VZDRŽEVALNO- TEHNIČNA SLUŽBA 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 

SLUŽBA ZA OSKRBO S PREHRANO 17 17 18 18 15 16 17 15 15 14 

SLUŽBA ZA OSKRBO S PERILNIM INV. 10 10 5 4 4 4 3 3 3 3 

Skupaj splošni sektor 45 44 38 38 36 35 35 32 33 32 

Skupaj finančni sektor 9 8 8 7 8 6 6 6 6 6 

SKUPAJ NEMEDICINSKA SEKTORJA 54 52 46 45 44 41 41 38 39 38 

Skupaj št. zaposlenih na dan 31.12. 179 185 190 201 203 207 216 214 221 212 

Povprečno št. zaposlenih v letu 180 182 192 197 206 206,83 215,5 216,3 216,4 215 

Ležalna doba 57 51 44 42 41,6 36 32,21 31,53 30,12 24,24  

Povprečna zasedenost postelj 255 238 227 194 176 178 169 157 151 108  

Število primerov 1.574 1.459 1.666 1.572 1.627 1.626 1.612 1.560 1.598 1.315  

OPOMBA: ČIŠČENJE JE BILO ODDANO ZUNANJEMU IZVAJALCU LETA 1993, PRANJE PA LETA 1997.                                         
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Graf št. 20: Delež zaposlenih v med. in nemed. sektorju od leta 1992 do 2020                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                           

 
Graf št. 21:  Delež zaposlenih v medicinskem sektorju leta 2020 

 
Podatki iz tabel in grafov kažejo na to, da se je bolnišnica v zadnjih dvajsetih letih kadrovsko močno 
okrepila. Povprečno število zaposlenih v medicinskih službah se je v obdobju od leta 2000 do 2020 
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znatno povečalo, in sicer iz 144 na 174, število zaposlenih v nemedicinskem sektorju pa se je 
zmanjšalo iz 46 na 38.   
 
Število zaposlenih v medicinskem sektorju se je v primerjavi z lanskim letom nekoliko zmanjšalo. 
Vzrok je v znatnem številu upokojitev v lanskem letu. V preteklih letih smo zaradi zahtev, ki jih 
narekuje sistem kakovosti formirali dve novi delovni mesti, in sicer vodjo sistema zagotavljanja 
kakovosti in prehranskega svetovalca-dietetika, obe izmed obstoječih zaposlenih.   
 
Razmerje med zaposlenimi v medicinskem sektorju in nemedicinskimi uslužbenci se je tako 
spremenilo iz 70:30 v letu 1992 na 82:18 v letu 2020 v prid prvim, s tem, da se je bistveno izboljšala 
tudi izobrazbena struktura zaposlenih. Tako nizek delež zaposlenih v nemedicinskem sektorju je 
izvedljiv, ker storitve pranja perila in čiščenja izvajajo zunanji izvajalci.   
 
Tabela št. 29: Število zaposlenih zdravnikov specialistov psihiatrov (vključno z dežurstvom) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Število zaposlenih v celotnem letu    14 15 16 17 17,3 17,5 19 21 20 

Skupaj opravljenih ur 32.672 36.140 36.835 39.406 39.028 41.468 45.227 46.098 47.121,5 

Skupni fond ur 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.080 2.088 2.088 2.096 

POVPREČNO ŠT. ZAPOSLENIH IZ 
UR 

15,64 17,30 17,64 18,87 18,69 19,9 21,66 21.63 22,48 

Povp. št. zap. brez bolovanja 15 17 17,41 18,41 18,15 19,2 20,60 21.44 21.05 

Povp. št. zap. RD, PR., DEŽ. in NAD. 12 14 14,37 15,01 14,36 14,9 14,12 16.33 17.18 

 
Tabela št. 30: Število zaposlenih zdravnikov specializantov in sekundarijev  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Število zaposlenih v celotnem letu    7 7 8 7 7,7 6 6 3 5 

Skupaj opravljenih ur 11.761 13.366 15.086 14.326 15.769 9.637 7.745,5 5.536 7.072,50 

Skupni fond ur 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.080 2.088 2.088 2.096 

POVP. ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR 5,47 6,21 7,22 6,86 7,55 4,6 3,71 2,65 3,37 

Povp. št. zap. brez bolovanja 5,49 6,27 7,16 6,76 7,44 4,5 3,43 2,64 3,01 

Povp. št. zap. RD, PR., DEŽ. in NAD. 4,48 4,95 5,48 5,53 5,66 3,3 2,51 2,10 2,43 

 
Tabela št. 31: Število zaposlenih diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov, ki delajo s pacienti   

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Število zaposlenih v celotnem letu 22 22 23 23 23 23 22 26 30 

Skupaj opravljenih ur 36.678 42.112 41.293 44.603 46.863,5 49.972 45.937 53.141 60.315 

Skupni fond ur 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.080 2.088 2.088 2.096 

POVP. ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR 17,32 19,66 19,77 21,36 22,44 24,63 22 25,45 28,78 

Povp. št zaposlenih brez bolovanja 17,01 18,80 19,32 20,68 21,82 23,32 20,86 24,55 26,74 

Povp. št. zap. RD, PR., DEŽ. in NAD. 13,64 14,95 15,73 16,48 17,78 18,31 15,23 18,26 21,34 

 
Tabela št. 31: Število zaposlenih srednjih medicinskih sester in zdravstvenikov 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Število zaposlenih v celotnem letu 66 66 68 71 71 71 72 74 70 

Skupaj opravljenih ur 133.338 133.326 131.834 136.850 139.332 
137.652,

5 
139.686 138.322 133.806 

Skupni fond ur 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.080 2.088 2.088 2.096 

POVP. ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR 60,44 62,32 63,13 65,54 67,73 66,18 66,90 66,25 63,84 

Povp. št. zap. brez bolovanja 58,47 60,25 61,15 61,54 63,43 64,23 63,13 61,31 58,96 

Povp. št. zap. RD, PR.  in NAD. 47,94 49,14 50,02 49,72 52,17 52,50 51,25 49 46,95 
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5. 1. 5. Oblike delovnega razmerja in izobraževanja 
 

• Na dan 31. 12. 2020 je bilo v bolnišnici zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev, pripravništva in 
specializacij, zaposlenih za določen čas skupaj 9 uslužbencev, od tega 2 specializanta psihiatrije, 1 
zdravnik po opravljenem sekundariatu, 1 zdravnik sekundarij, 2 pripravnici ter po 1 uslužbenec v 
službi zdravstvene oskrbe, v službi za oskrbo s prehrano in v zdravstveni negi. 

 

• V letu 2020 je imela bolnišnica sklenjenih 7 pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas, 6 zaradi 
starševstva in  1 pogodbo s krajšim delovnim časom zaradi delne invalidske upokojitve. 

 

• V letu 2020 je imela bolnišnica sklenjenih 8 podjemnih pogodb: 2 pogodbi z zdravnikoma 
specialistoma interne medicine oziroma pulmologije za opravljanje zdravstvenih storitev v 
hospitalni dejavnosti na področju interne medicine in pulmologije pri covidnih bolnikih, 2 pogodbi 
z administratorkama za opravljanje dodatnih administrativnih del v izvenhospitalni dejavnosti, 2 
pogodbi za simultano tolmačenje tujih jezikov za potrebe zdravljenja pacientov ter 1 pogodbo za 
interno raznašanje pošte in za pomoč v prevozni službi.  

 

• V letu 2020 je bolnišnica sklenila 2 štipendijski pogodbi in sicer za srednješolske programe 
zdravstvene nege. Vračila štipendij z bivšimi štipendisti, ki se niso odločili za zaposlitev v naši 
bolnišnici, pa potekajo skladno s podpisanimi sporazumi. 

 

• V letu 2020  je v bolnišnici pripravništvo opravljalo 5 uslužbencev, od tega 1 delovni terapevt,  3 
tehniki zdravstvene nege in 1 socialni delavec. Izbirni del sekundariata so opravljali 3 zdravniki, ki 
so predtem že zaključili pripravništvo in opravili strokovni izpit. 

 

• Več uslužbencev bolnišnice se samoiniciativno izobražuje tako na dodiplomski kot na podiplomski 
stopnji. 

 
 
 

6. MATERIALNI KAPITAL BOLNIŠNICE  
 

6.1. Objekti in oprema – pogoji za zdravljenje in delo 
 
Bolnišnične stavbe (poslovno stanovanjski objekt z biokemičnim laboratorijem, lekarno, recepcijo, 
kotlovnico, psihiatričnim dispanzerjem in 21 stanovanjskimi enotami – od tega 17 v zasebni lasti – 
oba hospitalna objekta z 200 posteljami (povprečno 75% zasedenosti), ambulantami, timskimi 
prostori, čajnimi kuhinjami in jedilnicami za paciente, ki so nepokretni, oziroma imajo omejeno 
gibanje, prostori za terapijo in pripadajočimi sanitarijami, funkcionalni objekt s kletjo, kuhinjo, 
jedilnicami za paciente in osebje, aktivacijsko terapijo, prostori za dnevni hospital, učno bazo in 
upravnimi prostori, pomožne stavbe – delavnice, trafo postaja itd.) stojijo na 3.552 m2 površine, 
3.057 m2 zavzema urejen in negovan park znotraj objektov, 92.259 m2 pa je njiv, gozdov ali travnikov 
okrog bolnišnice. 
 
Ob preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni zavod l. 1993 je imela bolnišnica v 
upravljanju skupaj 37 parcel (nepremičnin - zemljišč in stavb v lasti Republike Slovenije). Leta 2020 je 
v neposrednem upravljanju bolnišnice ostalo 7 parcel, 24 parcel, ki sodijo v sklop kmetijskih zemljišč 
je prešlo v upravljanje Sklada kmetijskih zemljišč RS, 5 parcel še nima določenega upravitelja in so v 
postopku določitve pri Geodetski upravi RS. V letu 2020 je v upravljanju bolnišnice ostalo tudi 8 delov 
stavb v večstanovanjskih zgradbah. Od tega 3 danes še nimajo določenega upravitelja in so v 
postopku določitve. 
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Obnovljene stavbne površine v m2: 

Leto Stavba oziroma del stavbe Površina (m2) 

1994 Stavba S (celovita obnova) 3.608 

1994 Transformatorska postaja 25 

1996 Bolnišnična lekarna 102 

1997 Stavba L (celovita obnova) 2.341 

2002 Kotlovnica 110 

2006 Centralna kuhinja 450 

2007 Streha na stavbi A 900 

2009 Streha na poslovno-stanovanjski stavbi 1.443 

2010 Stavba A 2.483 

2010 Biokemični laboratorij 200 

2011 Psihiatrični dispanzer  367 

2013/14 Stavba E (celovita obnova) 476 

2013/14 Ekološki otok in garaže 60 

 
V letih od 1994 do 2019 smo v bolnišnici obnovili 10.170 m2 ali 100 % vseh površin, ki so namenjene 
izključno zdravstveni dejavnosti. Bolniških sob je 2.237 m2 ali 22% vseh površin, neposredno 
zdravstveni dejavnosti (brez kotlovnice, trafo postaje, strojnice, dvigal, kuhinje, upravnih prostorov, 
jedilnic in recepcije) je namenjenih 8.241 m2 površin ali 81% vseh prenovljenih površin. 
 
Tabela št. 32:  Struktura investicij  v bolnišnici v  obdobju 1994 – 2020 

Leto Država 
(delež v 

%) 

PB 
Idrija 
(delež 
v %) 

Celotna 
vrednost 

investicije 
(v 000 SIT 

oz. 000 
EUR) 

Opis investicije 

1994 56 44 318.247 Popolna prenova bolniškega objekta s 115 
posteljami 

1995 0 100 8.696 Projekti 

1996 0 100 52.743 Popolna prenova bolnišnične lekarne 

1997 0 100 370.166 Popolna prenova bolniškega oddelka s 109 
posteljami 

1998 0 100 11.058 Ureditev dispanzerja v mestu Idrija 

1999 0 100 6.270 Ureditev dispanzerja v mestu Idrija 

2000 0 100 17.555 Skupna jedilnica za paciente 

2001 0 100 44.104 Popolna obnova 30 let stare kotlovnice 

2006 21 79 189.007 Popolna prenova bolnišnične kuhinje, projekti, 
nadzor 

SKUPAJ 
- SIT. 
- valor. SIT 

- EUR 

1.017.846 SIT 
1.669.127 SIT 

7.355 EUR 

 

2007 0 100 300 Zamenjava strešne kritine na objektu A 

2009  
0 

100 
100 

 
100 

0 
0 

 
114 

1.188 
372 

Popolna prenova funkcionalnega objekta A 
- projekti, projektni nadzor 
- gradbeno-investicijska dela 
- oprema (tudi oprema za MKL) 

2010 0 100 100 Prenova MKL 

2011 0 100 200 Prenova psihiatričnega dispanzerja 
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2013 0 100 14 Prenova dvigal v stavbi S in L 

2013 0 100 5 Prenova hladilnice v kuhinji 

2013 0 100 8 Prenova dežurne sobe 

2013/14  
 

0 
0 
0 

 
 

100 
100 
100 

 
 

73 
980 
41 

Rekonstrukcija objekta E in gradnja ekološkega 
otoka 
- projekti, projektni nadzor 
- gradbeno-investicijska dela 
- oprema  

2015 0 100 15 Sanacija bolnišnične lekarne pred radonom 

2015 0 100 24 Klimatizacija skupnih prostorov L3 in S4 

2016 0 100 217 Sanacija kanalizacijskega sistema bolnišnice v 
ločenem sistemu  

2016  100 80 Sanacija internega vodovodnega omrežja 

2016 0 100 65 Ureditev glavnega parkirišča pred poslovno-
stanovanjskim objektom 

2017 0 100 23 Klimatizacija skupnih prostorov L2 , sprejemne 
ambulante S1 in medicinsko kemičnega 
laboratorija 

2017 0 100 43 Prenova strežniške infrastrukture 

2018 0 100 31 Hematološki analizator 

2018 
 

0 100  
 
 

7,3 
67,8 

Zamenjava toplovodnega kotla ter preureditev 
kotlovnice za prehod iz kurilnega olja na zemeljski 
plin 
- projekti, projektni nadzor 
- gradbeno-investicijska dela 

2018 0 100  
 
 

11,7 
125,3 

Sanacija stopnišč, ureditev parkirišča za stavbo L 
in invalidske klančine za dostop do prostorov 
spec. ambulant 
- projekti, projektni nadzor 
- gradbeno-obrtniška dela 

2019/20 0 100 159 Sanacija sanitarnih prostorov oddelka L1 in L2 
- projekti, projektni nadzor 
- gradbeno-obrtniška dela 

SKUPAJ 
VREDNOST 
V EUR 

2.950 8.399 11.505  

Vir: Dokumentacija PBI 

 
V zadnjih šestindvajsetih letih je bolnišnica v prenovo vložila skupaj z ustanoviteljico sredstva v višini 
11.505.000 EUR sredstev, kar predstavlja 125% celoletnega letnega prihodka bolnišnice v letu 2019, 
pri čemer je bil delež države 27% (če tudi združeno amortizacijo upoštevamo kot njen prispevek), 
73% sredstev pa je prispevala bolnišnica sama. 
 
Tabela št. 33:  Večje investicije v bolnišnici  v letu 2020 

Opis investicije  Vrednost investicije  

(v EUR z DDV) 

OBJEKTI IN INFRASTRUKTURA  

Sanacija sanitarnih prostorov L1 in L2, izgradnja pregrad za potrebe sive 

in rdeče cone, klimatizacija S2 in S3, nadgradnja infrastrukture za dovod 

kisika, sanacija prezračevalnega sistema 

199.000 
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NEMEDICINSKA OPREMA   

Pohištvo in druga oprema za opravljanje dejavnosti 13.900 

Razna oprema za komunikac., ogrevanje, meritve 5.630 

Pisarniško pohištvo / 

Kuhinjska oprema 4.930 

Druga sredstva za opravljanje dejavnosti  1.400 

MEDICINSKA OPREMA   

Medicinska oprema 3.330 

Laboratorijska oprema 2.650 

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA  

Strojna oprema-računalniki 15.920 

Programska oprema 11.560 

Strežniška oprema  / 

Druga računalniška in IT oprema 9.550 

Vir: Finančna služba PBI 

 
 

6.2. Informacijska tehnologija 
 
Splošno o aktivnostih na področju informacijske tehnologije v letu 2020 
V letu 2020 se je na področju IT v bolnišnici sledilo začrtanim dolgoročnim ciljem, vendar ti zaradi 
epidemije niso bili v celoti realizirani. Eden izmed ciljev je bil, da se celotno bolnišnico pokrije z WiFi 
signalom. V začetku leta 2020 smo tako nabavili štiri dodatne dostopne točke in dosegli zadovoljivo 
pokritost vseh bolniških oddelkov. Kasneje se je zaradi reorganizacije delovnih procesov kot posledica 
ukrepov za preprečevanje epidemije izkazalo, da ostajajo v bolnišnici območja, kjer signal ne deluje 
oz. deluje slabo, zato smo v bolnišnici sistem WIFI nadgradili še z montažo dodatnih štirih dostopnih 
točk. V tem trenutku imamo tako s signalom v celoti pokrite stavbe S, L, A in del stavbe E. Signal v 
tem trenutku ne deluje samo še v prostorih psihiatričnega dispanzerja. 
 
Zaradi epidemije smo v bolnišnici nekaterim sodelavcem pretežno na upravi omogočili delo od doma. 
Bolnišnica je preko izbranega ponudnika nabavila 10 prenosnih računalnikov in isto število 
pripadajoče programske opreme Office H&B 2019. Zaposlenim se je namestilo orodje za 
vzpostavljanje varne povezave od doma in tako omogočilo potek dela na daljavo. Preostale 
stacionarne računalnike se je koristilo za zamenjave zastarelih in tako omogočilo posodabljanje 
opreme. Epidemija je med drugim prispevala tudi k temu, da je vse več predavanj in sestankov v 
zadnjem letu potekalo preko aplikacij, ki omogočajo video konference. Bolnišnica je v ta namen 
izvedla posodobitve tudi na tem področju in nabavila 7 spletnih kamer ter 5 licenc za Office 365, ki 
omogoča uporabo aplikacije Teams. 
 
Na delovnih postajah, na katerih so bile še nameščene starejše verzije operacijskih sistemov, se je 
izvedla nadgradnja operacijskega sistema na Windows 10, ki omogoča bolj stabilno in varno 
delovanje. 
 
Bolnišnica je ob prvem valu epidemije uvedla redno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih in 
pacientov, ki dnevno prihajajo v bolnišnico. Eden izmed ukrepov je bil tudi spremljanje telesne 
temperature. Ročni merilniki so se izkazali za zelo nefunkcionalne in tudi izmerjene temperature so 
nihale. Na trgu smo poiskali ponudbe za stacionarne merilnike telesne temperature in se odločili za 
ponudnika aparatov ARONA. V hodnik dispanzerja in v vhod v stavbo A smo namestili dve napravi, ki 
omogočata, da si vsak posameznik brezstično izmeri temperaturo. 
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V letu 2020 se je zaradi težav v delovanju sistema pozivnikov »klic v sili« tekoče spremljalo delovanje 
sistema pozivnikov. S posameznimi testi se je pozivnike tudi naključno sprožalo z namenom, da se 
preveri odzivnost osebja ter pravilnost delovanja samega sistema. Dobavitelj sistema pozivnikov je 
izvedel tudi redni pregled celotnega sistema in njegovo optimizacijo. V mesecu marcu 2020 se je 
zamenjalo vse baterije na zunanjih enotah, ostale se menja po potrebi. 
 
Zaradi potreb pošiljanja podatkov o porabi zdravil NIJZ-ju smo se v bolnišnici odločili za nakup 
dodatnega modula v informacijskem sistemu LIRPIS. Modul omogoča hitre izpise, prilagojene 
zahtevam inštituta. Za potrebe beleženja in obračunavanja HAGT hitrih testov, evidentiranja 
cepljenja in sporočanja podatkov zaposlenih v CRPP smo postavili ločeno bazo BIRPIS. Za potrebe 
zdravnikov in lekarne smo priskrbeli licence za dostop do aplikacije QUIBA za smotrno predpisovanje 
protimikrobnih zdravil.  
 
V avli pred sprejemno sobo stavbe S se je podobno kot v dispanzerju namestilo informacijski zaslon, 
ki omogoča prikaz raznih vsebin, od urnikov ambulant do raznih drugih obvestil, oziroma drugih video 
vsebin. Skupaj z operaterjem fiksne telefonije smo v začetku leta 2020 uspešno izvedli tudi prehod iz 
PSTN na IP telefonijo. Končni rezultat so nižje cene, varno delovanje sistema ter večja fleksibilnost. 
 
Delovne postaje 
Skozi leto se je zamenjalo 10 dotrajanih delovnih postaj, nekaj pa se jih je nadgradilo z SSD diski in 
Windows 10 operacijskim sistemom. Število operativnih delovnih postaj je ostalo praktično isto, kot v 
preteklem letu. 
 
Tabela št. 34:  Podatki o delovnih postajah in dostopu do interneta 

Drugi podatki o IS na dan 31.12 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Št. delovnih postaj na mreži                                 99 104 111 115 115 116 

Št. delovnih postaj z dostopom na internet         99 104 111 113 113 114 

Št. aktivnih e-naslovov                                                       111 133 136 140 141 139 
                                                                                                                                            Vir: Služba za informacijski sistem 

 
Delovanje sistema 
Na delovanju informacijskega sistema v letu 2020 nismo zaznali večjih okvar in izpadov, kar pa nas ne 
sme zaustaviti pri načrtovanih posodobitvah.  Zaradi prezasedenosti omrežne opreme smo imeli dva 
manjša izpada internetne povezave v stavbi S. Stanje se je dokončno rešilo z montažo dveh novih 
omrežnih stikal. Imeli smo dve okužbi delovnih postaj z zlonamernimi programi, ki pa so bile 
pravočasno zaznane in uspešno odstranjene. 
 

Novosti v sistemu 
Struktura omrežja in strežniški sistem se v letu 2020 nista bistveno spreminjala. Med 
najpomembnejšimi velja omeniti zamenjavo UPS-a, ki je presegel svojo pričakovano življenjsko dobo. 
Zamenjava je bila nujna zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vseh naprav v serverski sobi in v 
medicinsko-kemičnem laboratoriju. Glede na to, da se na internetno povezavo bolnišnice povezuje 
vse več naprav, nam je v bolnišnici začelo zmanjkovati priključnih točk. Za rešitev težave se je 
namestilo še dve 24-portni stikali, ki sta zadovoljili trenutne potrebe bolnišnice. 
 
Nabave strojne in programske opreme v letu 2020 
V letu 2020 smo v bolnišnici nabavili dve 24-portni stikali, UPS postajo, informacijski zaslon, 10 
prenosnih računalnikov, 4 tiskalnike, 5 monitorjev in 6 čitalcev kartic, 7 spletnih kamer, 5 licenc za 
Office 365, ki omogoča uporabo Teamsov ter 23 licenc za dostop do aplikacije QUIBA 
 
 
 



70 | S t r a n  
 

Graf  št. 22: Višina sredstev, vloženih v nabavo strojne opreme in rač. programov 2011-2020 

 
                                                                                                                           Vir: Finančna služba 

 
Vključevanje bolnišnice v storitve eZdravja 
 
V bolnišnici aktivnosti Ministrstva za zdravje na področju vpeljevanja storitev eZdravja spremljamo  in 
v njem aktivno sodelujemo že vsa leta. Sistem eNaročanja smo v bolnišnici po dolgoletnih pripravah 
dokončno vzpostavili konec leta 2017. Omenjeni sistem deluje samo zadovoljivo, ne pa idealno, saj 
kljub našim večkratnim opozorilom tudi v letu 2020 niso bili uvedeni ločeni VZS-ji za psihiatrijo, 
podobno kot pri drugih vrstah zdravstvene dejavnosti. Težave se namreč pojavljajo, ker bi se pacienti 
direktno lahko vpisali v ambulanto, ki je ustrezna za reševanje njihovih specifičnih težav. Posebnost 
psihiatrije je tudi dejstvo, da napotnice za psihiatrične storitve niso nujne. Glede na navedene 
specifike v dejavnosti psihiatrije in naše izkušnje smo se odločili za vzpostavitev sistema t. i. Čakalne 
vrste ne portalu eZdravje, in sicer za prve preglede v psihiatrični ambulanti, prve preglede v 
ambulanti za odvajanje odvisnosti od alkohola, za prve preglede pri kliničnem psihologu, za EEG 
preiskave pa omogočamo pacientom vpis direktno v čakalno knjigo. Sprejem eNapotnic v 
zdravstveno-informacijski sistem poteka danes v pretežni meri nemoteno, enako tudi izdaja 
eNapotnic za preglede v zunanjih ambulantah. Težave, ki ostajajo prisotne in jih ni mogoče rešiti, so 
težave z enotnimi VZS-ji. Težave s prenaročanjem opravičeno odsotnih pacientov so odpadle z novim 
zakonom o pacientovih pravicah, ki je stopil v veljavo jeseni 2017 in ne zahteva premikov že vpisanih 
pacientov na predhodne termine  v primeru, da ga je pacient pred njim odpovedal. Poročilo iz 
Čakalnih dob naj bi se zajemalo avtomatsko, vendar so tu še prisotni problemi. V sodelovanju z 
inšpekcijskimi službami smo v letu 2019 odpravili napake, ki so vidne za nas šele takrat, ko nas s 
specifičnim izpisom nanje opozori NIJZ preko inšpektorja, saj sami dostopa do teh podatkov nimamo.  
 
Nova aktivnost, ki sedaj poteka preko zdravstvenega informacijskega sistema Birpis21, je prenos 
podatkov o pacientovih obravnavah v centralni državni sistem CRPP (centralni register podatkov o 
pacientih) preko informacijske hrbtenice IH, tako da so podatki dostopni tudi drugim (upravičenim) 
udeležencem v procesu zdravljenja pacienta (izvidi psihiatričnih obravnav so dostopni samo 
psihiatrom in osebnim zdravnikom). 
 
Tabela št. 35: Delež vključenih parametrov v storitve eZdravje konec leta 

 2018 2019 2020 

Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne n.p. n.p. 5% 
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sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski 
sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnate 
napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v 
centralni sistem eNaročanja. 

Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši 
ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema 
avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih. 

0% 30% 80% 

Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še 
niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih 
storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v 
avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč). 

1% 0% 0% 

                                                          
 

6.3. Informacijski-dokumentacijski sistem v bolnišnici 
 
6.3.1. Arhiv bolnišnice 
 
Delo v bolnišničnem arhivu je v letu 2020 potekalo po standardnih postopkih. Po enotnem 
klasifikacijskem načrtu, ki je bil v letu 2017 delno popravljen oz. dopolnjen s strani arhiva RS, smo 
nadaljevali z označevanjem in arhiviranjem dokumentacije, ki je bila začasno hranjena v arhivu stavbe 
A in se je prenašala v prenovljene prostore arhiva v stavbi E. Na novo smo uredili arhiv 
administrativne službe in nastavili sistem arhiviranja za psihološko službo. Enotni klasifikacijski načrt 
je bil v letu 2020 skoraj v celoti prilagojen delovanju in službam naše ustanove in bo pomemben akt 
za nadaljnje delovanje arhivske službe v PBI. 
 
Vsa zdravstvena dokumentacija še naprej ostaja v arhivu bolnišnice, pri čemer ostajajo v popisu 
pacienta tudi vsi nanj vezani dokumenti. Arhiv se zaradi hitro naraščajoče medicinske dokumentacije 
zelo hitro polni in potrebna so redna izločanja popisov pokojnih pacientov. Podatke o le-teh enkrat 
na dve leti pridobimo iz Centralnega registra prebivalstva, novo pridobivanje podatkov bomo izvedli v  
letu 2021. V letu 2018 je bil začet, v letu 2019 pa dokončan največji premik na področju sortiranja in 
izločanja dokumentacije, ki jo ustvarja Služba zdravstvene nege in oskrbe, v letu 2020 smo sortiranje 
nadaljevali še bolj natančno. Dokumentacija zdravstvene nege je izredno obširna in raznolika, tako da 
že samo sortiranje dokumentacije predstavlja velik zalogaj (razlike med oddelki, posebnosti pri 
beleženju zaradi vsebine zdravljenja,…). Trenutno je sistem sortiranja zastavljen tako, da ima vsak 
bolniški oddelek svoj drsni regal, tu pa so po tematikah ločeni dokumenti, ki jih sprotno urejamo tudi 
kronološko in istočasno tudi izločamo dokumente, ki po enotnem klasifikacijskem načrtu  niso 
določeni kot arhivski in imajo časovno omejeno dobo trajanja oz. shranjevanja.  
 
Največjo spremembo predstavlja shranjevanje e-dokumentacije, ki nastaja zaenkrat v sferi 
računovodstva, kasneje se bo širila še na ostala področja dela, za kar pa bo potrebno postaviti  
enotna notranja pravila, ki urejajo tehnološke in varnostne zahteve za e-arhive ter enotni 
klasifikacijski načrt za ustvarjanje klasičnega in e-arhiva. Glede na to, da je prva zahteva za kvalitetno 
e-shranjevanje dokumentacije ustrezno pripravljena podlaga, predvidoma na področje e-
dokumentiranja medicinske dokumentacije ne bomo prešli prav hitro, skozi celo leto pa smo 
postopoma pripravljali dokumentacijo tako, da jo  je v primeru potrebe po ponovni rabi iz arhiva 
možno pridobiti v najkrajšem možnem času in na ta način nastaja tudi osnova za e-dokumentiranje. 
 
V okviru arhivske službe ustvarjamo tudi obrazce v e-obliki, ki nadomeščajo papirno dokumentacijo 
na oddelkih (raportne knjige, indekse pacientov, razporede služb…., zbirniki za zadovoljstva pacientov 
– prehrana, aktivnosti delovne terapije, splošno zadovoljstvo pacientov,… ), le-ti pa so podlaga za 
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izdelavo mnogih poročil za posamezne službe za letno poročilo bolnišnice oz. za analize, ki jih rabijo 
posamezni oddelki. 
 
Svetovalka za posl. inf. sistem in arhiv je v letu 2020 opravila preizkus strokovne usposobljenosti za 
delavce v arhivih zdravstvenih zavodov.  
 
6.3.2. Knjižnica 
 
V letu 2020 je v strokovni knjižnici bolnišnice potekalo le redno vpisovanje novih knjig in redne 
izposoje, predvsem za osebne potrebe in potrebe izdelave različnih seminarskih nalog in diplom. 
         
                                                  

6.4. Ravnanje z odpadki 
 

V bolnišnici sistem ločenega zbiranja odpadkov prakticiramo že 10. leto zapored. V spodnjem grafu je 
prikazana statistika količin odvoženih komunalnih odpadkov za pretekla leta. V letu 2020 je bilo 
oddanih cca. 27,4 ton mešanih komunalnih odpadkov (l. 2019 – 35 ton, l. 2018 – 36 ton, l. 2017 – 40 
ton). Če primerjamo podatke zadnjih desetih let opazimo, da so se količine zbranih mešanih 
komunalnih odpadkov v tem obdobju močno skrčile, posledično pa so se seveda povečale količine 
ločeno zbranih odpadkov kot so embalaža, papir in steklo. Tako smo v letu 2020 oddali okrog 11 ton 
papirja (lani in predlani 8 ton), 5,5 ton embalaže (lani 5 ton) in približno 800 kg odpadnega stekla 
(enako kot lani). Količine zbranih odpadkov se iz leta v leto postopno zmanjšujejo, kar je z vidika 
varovanja okolja pozitivno dejstvo. 
 
Graf št. 23: Izdatki za komunalne odpadke v obdobju 2010 – 2020 

 
                                                                                                                              Vir: Dokumentacija PBI 
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Graf  št. 24: Količine oddanih komunalnih odpadkov za obdobje 2009 – 2020 

 
                                                                                                               Vir: Dokumentacija PBI 

 
Graf št. 25: Količina ločeno zbranih odpadkov po kategorijah za obdobje 2009-2020 

 
 

 
V letu 2020 so stroški prevoza odpadkov iz zdravstva znašali 1.141,15 EUR, stroški prevzema pa  
19.263,07 EUR. 
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Graf št. 26: Količina zbranih odpadkov iz zdravstva po kategorijah za obdobje 2018-2020 

 
                                                                                                               Vir: Dokumentacija PBI 
18 01 03   Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju  
18 01 04   Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju (na primer povoji,  
                   mavčne obloge, perilo, oblačila za enkratno uporabo, plenice)  
18 01 06   Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo 

 
 
Zbrane količine drugih odpadkov, ki nastajajo v  bolnišnici prikazujeta naslednja grafa: 
 
Graf št. 27: Količina zbrane in  vrnjene odpadne embalaže v obdobju od 2009 do 2020 
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Graf  št. 28: Količina zbranih in oddanih organskih odpadkov v l. 2020 

 
 
 
Graf št. 29: Količina zbranega in oddanega jedilnega olja v l. 2020 

 
 
 
Oddaja organskih odpadkov ter odpadnega jedilnega olja tudi v letu 2020 niha zaradi načina priprave 
živil, števila obrokov, zadovoljstva pacientov in zaposlenih s kvaliteto priprave obroka ter vestnosti 
zbiranja odpadkov. 
 
 

6.5. Informacije javnega značaja v letu 2020 
 

V letu 2020 smo v bolnišnici prejeli 2 zahtevi za dostop do informacij javnega značaja, ki jih bolnišnica 
vodi in upravlja v svojih zbirkah podatkov, in sicer zahtevo Zdravniške zbornice Slovenije in zahtevo 
Odvetniške družbe Grešak o.p. d.o.o.. Bolnišnica je obema upravičencema posredovala zahtevane 
informacije javnega značaja. Zahteve pacientov oziroma tretjih oseb po vpogledu v medicinsko 
dokumentacijo ali posamezne dele te dokumentacije se skladno z internimi predpisi vodijo ločeno pri 
strokovnem direktorju bolnišnice.  
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7. MORALNI KAPITAL BOLNIŠNICE 
 

7.1. Izvajanje Zakona o duševnem zdravju 
 
Bolnišnica že vse od uveljavitve Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) leta 2008 spremlja izvajanje 
zakonskih obveznosti z namenom, da se osebam s težavami v duševnem zdravju, ki se zdravijo v 
bolnišnici, zagotovi spoštovanje njihovih temeljnih človekovih pravic, zlasti pravica do prostosti, 
zasebnosti, osebne integritete in dostojanstva ter druge pravice zdravljenih oseb skladno z zahtevami 
Zakona o pacientovih pravicah. 
 
7.1.1. Sprejem na zdravljenje brez privolitve 
 
Zdravljenje v bolnišnici poteka na odprti enoti oddelka ali na oddelku pod posebnim nadzorom (t.i. 
intenzivna enota). Zdravljenje na oddelku pod posebnim nadzorom se izvaja bodisi s privolitvijo 
osebe ali brez njene privolitve pod pogoji, ki jih določa ZDZdr. Zdravljenje osebe v oddelku pod 
posebnim nadzorom brez njene privolitve je dopustno le, če so izpolnjeni vsi pogoji iz 39. člena 
ZDZdr. Sprejem na zdravljenje brez privolitve se opravi bodisi na podlagi sklepa sodišča, ki se izda po 
predlogu za sprejem v oddelek pod posebnim nadzorom, ali v nujnih primerih pred izdajo sklepa 
sodišča, če so izpolnjeni pogoji iz 53. člena ZDZdr.  
 
Graf  št. 30: Število sprejemov na zdravljenje proti volji 2000 – 2020 

 
                                                                                                                                                                                                       Vir: PB Idrija 

 
Po podatkih Okrajnega sodišča v Idriji je sodišče v letu 2020 za nagrade odvetnikom, ki so sodelovali v 
postopkih sprejema proti volji, izplačalo skupaj 42.384.57  EUR sredstev (lani 42.271 EUR), za nagrade 
izvedencem pa 100.145,93  EUR sredstev (lani 105.860 EUR). Povprečno je odvetnik pri posameznem 
sprejemu tako prejel 123 EUR (lani 106 EUR), izvedenec pa 291 EUR (lani 267 EUR). Administrativni 
stroški sodišča tu niso posebej zajeti.  
 
Tabela št. 36: Pregled izplačanih nagrad odvetnikom in izvedencem v postopkih sprejema poroti volji 

Leto 
Število 

obravnavanih zadev 
Stroški za odvetnike 

(v EUR) 
Stroški za izvedence 

(V EUR) 
SKUPAJ 
(v EUR) 

2020 344 42.385 100.146 142.531 
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2019 397 42.271 105.860 148.131 

2018 377 30.373 86.678 117.051 

2017 428 41.292 101.258 142.550 

2016 455 44.009 108.150 152.159 

2015 403 36.579 94.082 130.662  

2014 381 133.856 93.586 227.442 

2013 303 99.136 71.183 170.319 

2012 285 98.262 68.128 166.390 

2011 300 71.493 71.176 142.669 
                                                                                                                                                      Vir: Okrajno sodišče v Idriji 

 
7.1.2. Posredovanje sporočil o izvedenih PVU 
 
29. člen ZDZdr opredeljuje dolžnost bolnišnice, da o uvedbi PVU (posebnega varovalnega ukrepa) 
vsakič posebej v roku 12 ur od uvedbe obvešča tudi najbližje osebe pacienta, njegovega odvetnika in 
zastopnika, če ga oseba ima. Po ZDZdr mora bolnišnica v zdravstveni dokumentaciji pacienta obvezno 
beležiti podatke o razlogih, namenu, trajanju in nadzoru nad vsakim uvedenim PVU posebej. V letu 
2019 smo v bolnišnici na podlagi stališča Varuha človekovi pravic in smernic RSK za psihiatrijo 
dolžnost obveščanja o uvedbi PVU razširili tudi na varovalni ukrep namestitve pacienta v fotelj. 
Bolnišnica je v letu 2020 posredovala 88 obvestil o uvedbi PVU v posteljo in kar 925 obvestil o uvedbi 
PVU v fotelj, 505 obvestil pa ni bilo mogoče poslati, saj naslovnik ni bil znan oz. so se svojci 
obvestilom odpovedali. 
 
7. 1.3. Postopki sprejema na varovani oddelek socialno varstvenega zavoda (75. in 76. člen ZDZdr) 
 

Skladno z določili prvega odstavka 16. člena Zakona o socialnem varstvu institucionalno varstvo oseb 
obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se 
upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, 
organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Posebne oblike institucionalnega varstva za 
odrasle duševno in telesno prizadete osebe po zakonu izvajajo le posebni socialno-varstveni zavodi za 
odrasle, ne pa tudi psihiatrične bolnišnice. Glede na navedeno bolnišnica v primerih, ko je akutno 
zdravljenje pacienta zaključeno, odpust pacienta v domače okolje glede na njegovo zdravstveno 
stanje pa ni mogoč, saj oseba potrebuje stalen nadzor, nego in vodenje s strani druge osebe in ni 
sposobna samostojnega življenja, posledično ogroža svoje življenje, navedenih vzrokov in ogrožanja 
pa ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči kot z ustreznim institucionalnim varstvom v zavodu, 
sproži postopek  za sprejem osebe v ustrezen socialno-varstveni zavod. 
 
Bolnišnica je v letu 2020 na podlagi 75. člena ZDZdr pred pristojnimi sodišči sprožila 19 (lani 22) 
postopkov za sprejem osebe na varovano enoto socialno-varstvenega zavoda brez privolitve. V 4 
primerih se je bolnišnica na odločitev okrajnega sodišča pritožila. Razlogi za pritožbo so bili naslednji: 
- v 1 primeru je bil sklep sodišča nezakonit, saj je sodišče v sklepu navedlo, da so v konkretnem 

primeru izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji za zadržanje osebe na varovanem oddelku SVZ, 
na podlagi določila 74., 75., in 76. člena ZDZdr, ker pa po presoji sodišča v nobenem SVZ v 
Republiki Sloveniji v času epidemije COVID-19 ni sprejema bolnikov, je sodišče sklenilo, da se 
predlog bolnišnice za premestitev zavrne, 

- v 3 primerih je bil izrek sodnega sklepa nejasen in neizvršljiv, saj je sodišče ugotovilo, da so v 
konkretnem primeru izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji za zadržanje osebe na varovanem 
oddelku SVZ, na podlagi določila 74., 75., in 76. člena ZDZdr, vendar je vseeno odločilo, da se 
konkretne osebe ne namesti v SVZ takoj, ampak šele ob sprostitvi prostega mesta v 
»nedoločenem« zavodu in v »nedoločenem« časovnem obdobju. 
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- V 1 primeru je bil izrek sodnega sklepa nejasen in neizvršljiv, saj je sodišče ugotovilo, da so v 
konkretnem primeru izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji za zadržanje osebe na varovanem 
oddelku SVZ, na podlagi določila 74., 75., in 76. člena ZDZdr, da pa se sprejem osebe odloži do 
dne, ko se v SVZ sprosti prosto mesto. 

 
V štirih primerih je bolnišnica s pritožbo uspela, v enem primeru pa je bil predlog bolnišnice zavržen, 
saj je bila oseba v času odločanja o pritožbi že premeščena v socialno varstveni zavod.  
 
7.1.4. Zastopniki pravic oseb s težavami v duševnem zdravju 
 
Osebe, sprejete na zdravljenje brez privolitve, imajo v skladu z ZDZdr pravico do zastopnika, ki osebo 
informira o njenih pravicah, daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne 
rešitve, svetuje glede uveljavljanja pravic. V skladu s Sklepom o imenovanju zastopnikov pravic oseb 
na področju duševnega zdravja, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je delo 
zastopnika na območju Psihiatrične bolnišnice Idrija v l. 2020 opravljala zastopnica Brigita Žajdela. 
 
V letu 2020 je zastopnica pravic oseb na področju duševnega zdravja v bolnišnici opravila 65 (l. 2019 
– 78) obravnav za 167 (l. 2019 – 192) pacientov, od tega je 1 pacienta obravnavala kar 19-krat, 1 
pacienta 13-krat, 2 pacienta 11-krat, 3 paciente 9-krat, 1 pacienta 7-krat, 3 paciente 6-krat, 5 
pacientov 5-krat, 8 pacientov 4-krat, 15 pacientov 3-krat, 25 pacientov 2-krat in 37 pacientov 1-krat.  
 
Graf št. 31: Obseg dela zastopnice v PB Idrija v letu 2020 

 
                                                                                                                                                                                                       Vir: PB Idrija 

 
                                                                                                                                                                                                     

Tabela št.37: Število opravljenih obiskov in obiskanih pacientov 

 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 

Število opravljenih obiskov  73 74 68 68 60 73 78 65 

Število obiskanih pacientov* 69 103 80 106 102 167 192 167 
*nekateri pacienti so bili obravnavani večkrat 



79 | S t r a n  
 

Delo zastopnice je tudi v času epidemije potekalo nemoteno. Bolnišnica je sicer zastopnici predlagala 
možnost, da obiske izvaja na daljavo preko video konference, kot to izvaja sodišče, vendar je bila 
možnost z njene strani zavrnjena. Bolnišnica je z namenom preprečevanja širjenja možnosti okužbe s 
COVID-19 zato izdala poseben protokol vstopa zastopnica v prostore bolnišnice. V bolnišnici 
ugotavljamo, da zastopnica pravic oseb občasno vstopa na bolniške oddelke z namenom obiskov 
pacientov, ki je niti niso nujno sami klicali, k posameznim pacientom prihaja večkrat, zato se zastavlja 
vprašanje o ustreznosti in smiselnosti takšnega dela, še posebej, ker bolnišnica o delu zastopnice v 
bolnišnici,  aktivnostih, ki jih izvaja, predvsem pa o učinkovitosti teh aktivnosti z njene strani ali strani 
Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, ni seznanjena. 
 
 

8. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020 
8.1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 

Bilanca stanja 

na dan 31.12.2020 

 
   v EUR (brez centov) 

Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Znesek 

leto 2020 leto 2019 
  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 4.797.233 4.905.220 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

211.639 199.088 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 152.372 137.656 

02 NEPREMIČNINE 10.411.099 10.364.710 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 5.955.983 5.837.136 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 2.362.490 2.322.529 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

2.084.892 2.009.560 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 5.252 3.245 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

5.119.498 4.763.578 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 4.302.080 296.721 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 84.124 76.801 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0 461 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

692.718 4.343.071 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 35.569 21.610 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 5.007 24.914 

  C) ZALOGE 191.065 58.940 

31 ZALOGE MATERIALA 191.065 58.940 

  I. AKTIVA SKUPAJ 10.107.796 9.727.738 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 513.411 468.624 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.687.545 815.064 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 0 252 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 796.970 536.519 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 307.531 177.070 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 130.506 85.333 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

337.616 15.715 
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29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 114.922 175 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 8.420.251 8.912.674 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.606 2.952 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

8.101.378 8.147.116 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 316.267 762.606 

  I. PASIVA SKUPAJ 10.107.796 9.727.738 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 513.411 468.624 

       
 

8.1.1. Sredstva 

 
a.) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 

konto Naziv konta  2020 2019 indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 19.335 18.338 105,44 

003 Dolgoročne premoženjske pravice 192.304 180.750 106,39 

00 Skupaj AOP 002 211.639 199.088 106,30 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 152.372 137.656 110,69 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih AČR 59.267 61.432 96,48 

 
Povečanje nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev v višini 11.555 EUR se nanaša predvsem na: 
nadgraditev programa Kadris (e-bolniška, dodatne funkcionalnosti) v višini 3.934 EUR, izdelava 
spletne strani v višini 4.255 EUR, nadgraditev programa Birpis za vnos testov na Covid-19 v višini 
1.959 EUR, dodatne funkcionalnosti programa Lirpis (lekarniški program) v višini 881 EUR. 
 
Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami se izkazuje vplačana in neporabljena sredstva 
rezervnega sklada za stanovanja in poslovni prostor, ki so v upravljanju (19.254 EUR) ter dolgoročno 
odložen strošek (81 EUR).  
 
Med neopredmetenimi sredstvi se izkazuje neodpisana vrednost računalniških programov v višini 
39.933 EUR. 

 
Nepremičnine 
 

konto Naziv konta  2020 2019 indeks 

020 Zemljišča 260.408 260.408 0,00 

021 Zgradbe 10.150.691 10.102.204 100,48 

023 Investicije v teku 0 2.098 0,00 

02 Skupaj AOP 004 10.411.099 10.364.710 100,45 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 5.955.983 5.837.136 102,04 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   4.455.116 4.527.574 98,40 

 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala za 48.487 EUR, največ zaradi izvedbe 
klimatizacije za stavbi S2 in S3 ter zaradi vzpostavitve IP sistema (sestrski klic). Nabavna vrednost na 
dan 31. 12. 2020 znaša 10.411.099 EUR. 
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V letu 2020 je bila opravljena sanacija sanitarnih prostorov na oddelku L1 in L2, kar je zmanjšalo 
popravek vrednosti nepremičnin za 148.163 EUR. 
 
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

• zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – stanje na dan 31. 12. 2020 znaša 4.194.708 EUR, 

• zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki - 
sprememb v letu 2019 ni bilo, stanje na 31. 12. 2020 znaša 260.408 EUR. 

  
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
 

konto Naziv konta  2020 2019  indeks 

040 Oprema 1.884.035 1.845.864  102,07 

041 Drobni inventar 373.128 371.393  100,47 

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 42.052 41.997  100,13 

049 Oprema in druga OOS trajno zunaj uporabe 63.275 63.275  100 

04 Skupaj AOP 006 2.362.490 2.322.529  101,72 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 2.084.892 2.009.560  103,75 

04-05 Sedanja vrednost opreme 277.598 312.969  88,70 

 
V tej postavki je izkazana sedanja vrednost opreme v vrednosti 262.237 EUR in sedanja vrednost 
drugih opredmetenih osnovnih sredstev: oprema zunaj uporabe, knjige in umetniška dela, v 
vrednosti 15.361 EUR. 
 
Nabavna vrednost opreme se je v letu 2020 povečala za 58.159 EUR. Večje nabave se nanašajo 
predvsem na kopalniški sistem (3.972 EUR), prekucno plinsko ponev (3.619 EUR), dva termo sistema 
za merjenje telesne temperature (vsak po 2.632 EUR) in strežnika UPS Borri Leonardo (2.297 EUR).  
 
Nabavna vrednost opreme se je zmanjšala zaradi odpisov iztrošene in neuporabne opreme v 
vrednosti 23.467 EUR, pri čemer se odpisi nanašajo na strežnik, prekucno ponev, kopirni stroj, visečo 
omarico in več osnovnih sredstev manjših vrednosti (pod 1.000 EUR). Sedanja vrednost odpisov je 
znašala 71 EUR.  
 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 2.362.490 EUR, odpisana 
vrednost 2.084.892 EUR, sedanja vrednost pa 277.598 EUR. 
 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja 
 
Med dolgoročnimi terjatvami se izkazujejo terjatve za vračilo štipendij, če se štipendist ne zaposli v 
bolnišnici po pogodbi o štipendiranju. Na postavki sta na dan 31. 12. 2020 evidentirani dve posojili 
(dolgoročna dela) iz naslova vračila štipendije. V letu 2020 se je postavka zmanjšala za odplačilo 
štipendije v višini 2.362 EUR in povečala za novo terjatev v znesku 5.824 EUR.  

 
 
b.) Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve 

 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

 
Na dan 31. 12. 2020 se izkazuje 4.302.080 EUR denarnih sredstev na podračunu UJP.  
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Kratkoročne terjatve do kupcev  
 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo na dan 31. 12. 2020 84.124 EUR. Tukaj so zajete terjatve iz 
naslova zaračunanih zdravstvenih storitev zasebnim zavarovalnicam v višini 52.505 EUR, terjatve do 
zaposlenih iz naslova malic v višini 13.350 EUR, preostali znesek se nanaša na terjatve iz naslova 
najemnin za stanovanja ter na terjatve do samoplačnikov.  
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta  
 

konto Naziv konta  2020 2019 indeks 

140 Kratkoročne terjatve do nep.uporabnikov države 986.692 1.368 72.126 

140 Kratkoročne terjatve zakladniškega podračuna 0 4.000.000 0 

142 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov države 789 391 201,79 

143 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov občine 14.155 12.912 109,63 

144 Kratkoročne terjatve do ZZZS 191.520 328.400 58,32 

149 Popravek vred.terjatev do MZ 500.438 0 0 

14 Skupaj 692.718 4.343.071 15,95 

 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2020 692.718 
EUR in se nanašajo na: 
- terjatev do ZZZS v višini 191.520 EUR, ki se nanaša na terjatev iz naslova sodne poravnave v višini 

121.766 EUR in na terjatev iz naslova opravljanja storitev v višini 69.754 EUR, 
- terjatev do Ministrstva za zdravje v višini 484.646 EUR. Terjatev v znesku 227.680 EUR je bila 

potrjena s strani Ministrstva za zdravje. Preostali znesek (256.966 EUR) ni bil potrjen in se 
nanaša na izstavljene račune za: 

o dodatke za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni 
sektor za obdobje december 2020 v znesku 166.071 EUR, 

o dodatke za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19 v skladu s 56. členom 
ZZUOOP v znesku 31.512 EUR, za obdobje od junija do septembra 2020,  

o dodatke za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19 v skladu s 56. členom 
ZZUOOP in 33. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) v znesku 59.383 EUR za obdobje od 
oktobra do decembra 2020. 

 
Bolnišnica omenjene izstavljene račune za dodatke za neposredno delo s pacienti, obolelimi za 
COVID-19 za leto 2020 izkazuje med prihodki, v enakem znesku izkazuje tudi  stroške dela. V kolikor 
bo Ministrstvo presodilo, da pogoji za plačilo teh dodatkov ne bi bili izpolnjeni, dodatki zaposlenim 
ne bodo izplačani. Morebitna zavrnitev zahtevkov tako ne bo vplivala na poslovni izid bolnišnice v 
prihodnje.  

 
V okviru kontov 14 bolnišnica izkazuje tudi terjatev do Ministrstva za zdravje v višini 500.438 EUR, za 
katero se je oblikoval tudi 100 % popravek vrednosti. Terjatev do Ministrstva za zdravje se nanaša na 
izstavljen zahtevek za povračilo sredstev zaradi izpada programa zaradi zagotavljanja prostorov in 
kadra v skladu s 40. členom ZZUOOP. V skladu z uporabljeno predpostavko previdnosti je bolnišnica 
za celotno vrednost izstavljenega zahtevka oblikovala 100 % popravek vrednosti. V kolikor bo 
Ministrstvo za zdravje ta zahtevek naknadno potrdilo, bo to pozitivno vplivalo na poslovanje 
bolnišnice v letu 2021.  

 
Druge kratkoročne terjatve 

 
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2020 35.569 EUR. Nanašajo se predvsem na 
terjatve iz naslova refundacij nadomestil za boleznine (21.375 EUR), zahtevkov za povračilo 
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nadomestila plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene ali višje sile na podlagi ZZUOOP niso mogli 
opravljati dela (10.240 EUR; za obdobje oktober in november, potem za javni sektor ni bilo več 
pravne podlage za povračilo bruto plač) ter na kratkoročen del terjatev za vračila štipendij po 
pogodbi o štipendiranju (3.818 EUR).  
 
Aktivne časovne razmejitve 
 
Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2020 5.007 EUR. Nanašajo se na že plačane in 
razmejene stroške enoletnih licenc Business Suite ter drugih razmejenih stroškov. 

 
 
c.) Zaloge 

 
Zaloge materiala se vrednotijo po nabavni vrednosti (nakupna vrednost povečana za neposredne 
stroške nabave) in se izkazujejo po sistemu dejanskih cen. Stanje zalog materiala in drobnega 
inventarja na dan 31. 12. 2020 znaša 191.065 EUR. Stanje zalog se je v primerjavi z lanskim letom 
povečalo za 324,17 % oziroma za 132.125 EUR, kar je predvsem posledica donacij zaščitne opreme. 
Največjo vrednost zalog predstavljajo zaloge osebne varovalne opreme za Covid-19, ki je bila 
donirana s strani Uprave RS za zaščito in reševanje. 
 
Zaloge zdravil zadoščajo za približno 20 dnevno poslovanje. Zaloge goriva zadoščajo za približno 7 dni 
ogrevanja. 
 

konto Naziv konta  2020 2019 indeks 

310 Zaloga zdravil 40.793 34.805 117,20 

310 Zaloga medicinskih pripomočkov (sanitetni material) 23.754 12.627 188,12 

310 Zaloga medicinskih pripomočkov (donacija) 114.808 0 0 

310 Zaloga goriva 8.641 8.641 100 

310 Zaloga pisarniškega materiala 1.424 0 0 

310 Zaloga materiala za čiščenje in osebno higieno 1.645 2.867 57,38 

31 Zaloge materiala 191.065 58.940 324,17 

 
Izvenbilančni konti 

 
V izvenbilančni evidenci so evidentirane prejete garancije v znesku 513.411 EUR. 

 
 
8.1.2. Obveznosti do virov sredstev 

 
d.) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2020 796.970 EUR.  

 
Konto Naziv konta  2020 2019 indeks 

210 Čiste plače 375.474 227.246 165,23 

211 Nadomestila čistih plač  76.823 81.885 93,82 

212 Prispevki delojemalca 167.341 107.195 156,11 
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213 Akontacija dohodnine 136.966 68.245 200,70 

215, 216 
Druga izplačila zaposlenim: materialni str., odpravnine, jubilejne, 
prehrana in prevoz, dodatno pokojninsko zavarovanje 

40.366 51.948 77,70 

21 Skupaj 796.970 536.519 148,54 

 
Obveznosti do zaposlenih so v primerjavi s predhodnim letom višje za 260.451 EUR in se nanašajo na 
obveznosti za: 
- plače za mesec december 2020, 
- odpravnine za mesec december, 
- delovno uspešnost za obdobje julij – december 2020, 
- dodatke za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. 

Vse omenjene obveznosti so bile izplačane v mesecu januarju 2021. 
 

Obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2020 vključujejo tudi dodatke za neposredno delo s pacienti 
oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 za obdobje junij – december v višini 90.894 EUR (bruto 
bruto), ki pa še niso bile izplačane. Dodatki bodo izplačani po prejemu sredstev s strani Ministrstva 
za zdravje. 

 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2020 307.531 EUR, od tega  so 
obveznosti do dobaviteljev za kratkoročna sredstva 302.695 EUR, obveznosti do dobaviteljev za 
dolgoročna sredstva 4.544 EUR in obveznosti do dobaviteljev v tujini 292 EUR. Obveznosti do 
dobaviteljev se poravnavajo v valutnem roku oziroma 30 dni od datuma prejema računa. Na dan 31. 
12. 2020 se ne izkazuje zapadlih obveznosti do dobaviteljev. 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2020 130.506 EUR in se nanašajo 
na :  

• obveznosti za prispevke na plače za mesec december 2020, ki so bili izplačani v januarju 2021,  

• obveznosti za prispevke na odpravnino za mesec december, ki so bili izplačani v januarju 2021, 

• obveznosti za prispevke na delovno uspešnost za obdobje julij – december 2020, ki so bili 
izplačani v januarju 2021, 

• obveznosti za prispevke na dodatke za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne 
pogodbe za javni sektor, ki so bili izplačani v januarju 2021, 

• obveznosti za prispevke na dodatke za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi 
za COVID-19 za obdobje junij – december, ki še niso bili izplačani, 

• obračune podjemih pogodb in štipendij za mesec december 2020, ki so bili izplačani v januarju 
2021,  

• obveznost za plačilo razlike med vstopnim in izstopnim DDV za mesec december 2020, 

• obveznost za plačilo prispevka za invalide in RTV prispevka, ki sta bila plačana v januarju 2021.  
 

konto Naziv konta  2020 2019 indeks 

230 del Obveznost za prispevke na plače 121.093 79.174 152,95 

230 del 
Obveznost za podjemne in AH pogodbe, sejnine, volonterje (z 
dajatvami) 4.800 3.304 145,28 

230 del 
Druge krat.obv.za dajatve (stavbno zemljišče, RTV prispevek, 
prispevek za invalide) 2.049 74 2768,92 

231 Obveznosti za DDV 2.564 2.781 92,20 

23 Skupaj 130.506 85.333 152,94 
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Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2020 
337.616 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 
 

konto Naziv konta  2020 2019 indeks 

240 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna 
države 259 505 51,29 

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna 
države 50.476 6.255 806,97 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov 
občin 3.688 8.955 41,18 

244 Prejeti predujmi ZZZS 
283.193 0 0 

24 SKUPAJ 337.616 15.715 2.148,37 

 
V tej postavki so izkazane obveznosti bolnišnice do ZZZS iz naslova nerealiziranih pogodbenih 
storitev. Večje obveznosti se nanašajo na mikrobiološke in druge laboratorijske preiskave Univerze v 
LJ, Medicinske fakultete v višini 46.958 EUR, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v 
višini 1.793 EUR ter na nabavo zdravil (LZM) od Kraških lekarn Ilirska Bistrica 1.140 EUR in Obalnih 
lekarn Koper v višini 1.262 EUR.  
 
Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta se poravnavajo v valutnem roku oziroma 
najkasneje 30 dni od datuma prejema računa. 

 
Pasivne časovne razmejitve 
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2020 se nanašajo na kratkoročno vračunane 
odhodke v znesku 114 EUR in na kratkoročno odložene prihodke, ki se nanašajo na prejete donacije s 
strani Uprave RS za zaščito in reševanje zaradi epidemije COVID-19 (maske, rokavice, razkužila, itd.) v 
znesku 114.808 EUR. 
 
 
e) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejite  
 

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se na dan 31. 12. 2020 izkazuje dolgoročno 
odložene prihodke, namenjene pokrivanju stroškov amortizacije doniranih osnovnih sredstev (2.187 
EUR) in prejete državne podpore (419 EUR). 
 
 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva  
 
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znašajo na dan 31. 
12. 2020 8.101.378 EUR. V letu 2020 se je obveznost zmanjšala za 62.549 EUR, kar predstavlja znesek 
amortizacije, ki ni priznana v cenah storitev ZZZS.   
 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva predstavljajo neodpisano 
vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in znesek še neporabljene obračunane 
amortizacije iz preteklih let. 
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Presežek prihodkov nad odhodki   
 
V tej postavki je prikazan kumulativni znesek presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 
762.606 EUR, zmanjšan za presežek odhodkov nad prihodki leta 2020 v višini 446.339 EUR. 
 
stanje oziroma sprememba znesek 

stanje na dan 1. 1. 2020 762.606 

presežek odhodkov nad prihodki obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 

446.339 

stanje na dan 31. 12. 2020 316.267 

 
8.2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 

od 01.01.2020 - 31.12.2020 
    

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 

Znesek 

leto 2020 leto 2019 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 10.020.083 9.148.114 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 10.020.083 9.148.114 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 23.585 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 105.166 2.257 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 10.148.834 9.150.371 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2.124.829 1.966.617 

460 STROŠKI MATERIALA 1.267.654 1.211.164 

461 STROŠKI STORITEV 857.175 755.453 

  F) STROŠKI DELA 8.105.228 6.800.677 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 6.467.916 5.358.473 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 1.031.390 865.400 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 605.922 576.804 

462 G) AMORTIZACIJA 317.560 345.037 

465 J) DRUGI STROŠKI 47.327 23.172 

467 K) FINANČNI ODHODKI 55 25 

468 L) DRUGI ODHODKI 102 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 72 13.853 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 72 13.853 

  N) CELOTNI ODHODKI 10.595.173 9.149.381 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV  990 

 P) PRESEŽEK ODHODKOV 446.339 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 
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del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

0 990 

 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

446.339  

 
8.2.1. Analiza prihodkov 

 
Celotni prihodki v letu 2020 znašajo 10.148.834 EUR in so za 10,9 % višji od doseženih v letu 2019 in 
za 0,3 % višji od načrtovanih. 
 
Prihodki od poslovanja  

 

Prihodki 
realizacija 

2019 
FN 2020 

realizacija 
2020 

indeksi 

real 
2020/FN 

2020 

real 
2020/real 

2019 

Bolnišnična dejavnost, akutna obravnava - OZZ 6.801.468 7.316.047 6.231.719 85,18 91,62 

Bolnišnična dejavnost, neakutna obravnava - OZZ 303.292 381.277 428.452 112,37 141,27 

Spec. ambulantna dejavnost – OZZ 459.468 491.901 424.044 86,21 92,29 

Spec. ambulantna in hospitalna dejavnost LZM  iz OZZ  179.822 207.972 188.670 90,72 104,92 

Vstopna triažna točka     34.169    

Sredstva za specializacijo 116.864 78.787 81.034 102,85 69,34 

Sredstva za pripravnike in sekundarije 47.905 38.258 68.589 179,28 143,18 

Bolnišnična dejavnost, akutna obravnava - PZZ 739.793 709.187 570.867 80,50 77,17 

Bolnišnična dejavnost, neakutna obravnava - PZZ   55.366 62.216 112,37   

Spec. ambulantna dejavnost - PZZ 66.841 66.634 61.144 91,76 91,48 

Bolnišnična dejavnost – prih. samoplačnikov (PZZ in OZZ) 15.804 9.547 14.784 154,86 93,54 

Spec. amb. dejavnost – prih.samoplačnikov (PZZ in OZZ) 520 157 226 143,61 43,37 

Prihodki ostali plačniki  2.790 6.861 7.898 115,10 283,06 

Bolnišnična dejavnost – prihodki od konvencij 89.016 88.173 59.920 67,96 67,31 

Spec. ambulantna dejavnost – prihodki od konvencij 2.602 6.586 4.437 67,37 170,54 

Prihodki od laboratorijskih storitev 79.172 60.808 61.406 100,98 77,56 

Prihodki od donacij za pokritje stroškov 10.765 5.000 6.300 126,00 58,52 

Prihodki od zakupnin za poslovne prostore 5.778 5.556 3.960 71,27 68,54 

Prihodki od najemnin za stanovanjske prostore 14.070 15.210 0 0,00 0,00 

Prihodki od prehrane  140.535 144.211 144.680 100,33 102,95 

Prihodki od pregledov voznikov 4.959 2.378 2.615 109,94 52,73 

Prihodki od kotizacij  3.935 0 0 0,00 0,00 

Drugi prihodki od prodaje   15.854 6.160 8.698 141,20 54,86 

Prihodki od kliničnih vaj študentov 7.945 7.945 6.156 77,49 77,49 

Prihodki od provizij PZZ 4.373 4.373 3.872 88,55 88,55 

Prihodki od projektov 34.543 7.658 7.658 100,00 22,17 

Prihodki Covid 19 - izpad zdravstvene dejavnosti   
 

483.084 119,59   

Prihodki Covid 19 - povračilo dodatkov po KPJS, 
ZIUZEOP, ZZUOOP in ZIUOPDVE 

  403.958 894.656     

Prihodki Covid 19 - donacija zaščitne opreme     60.723     

Prihodki Covid 19 - povračilo odvzema brisov in testiranj 
na Covid-19 

    77.877     

Prihodki Covid 19 - povračilo ostalo     20.230     

Skupaj 9.148.114 10.120.008 10.020.083 99,01 109,53 
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Prihodki od poslovanja so se v letu 2020 zvišali za 9,5 % oziroma za 871.969 EUR v primerjavi z letom 
2019. Višji prihodki so predvsem posledica prihodkov iz naslova sredstev javnih financ zaradi 
epidemije Covid-19. Prihodki iz naslova povračila dodatkov za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 
39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor znašajo 771.518 EUR, dodatki za nevarnost in posebne 
obremenitve v času epidemije COVID-19 iz 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo znašajo 32.243 EUR, 
dodatki za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 iz 56. člena Zakona 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 znašajo 90.895 EUR. 
 
Kot je razvidno iz tabele, je v letu 2020 prihodkov iz naslova bolnišnične akutne dejavnosti kar za 738 
tisoč EUR manj kot v letu 2019. V letu 2020 bolnišnica ni realizirala (predvsem zaradi epidemije) kar 
193 hospitalnih in 61 dnevnih hospitalnih primerov, kar se odraža v izgubi prihodkov v znesku 1.079 
tisoč EUR. Je pa bolnišnica v letu 2020 realizirala kar 758 bolnišnično oskrbnih dni več, kot jih je 
planirala oziroma 1.147 več kot v letu 2019, iz tega naslova je glede na leto 2019 za 187 tisoč EUR več 
prihodkov. 
 
V letu 2020 je bolnišnica imela prihodke tudi iz projekta Interreg Salute – Zdravstvo.  
 
Prihodki od poslovanja predstavljajo kar 98,73 % celotnih prihodkov leta 2020. 
 
Finančni in drugi prihodki  
 
Drugi prihodki znašajo 105.166 EUR in se nanašajo predvsem na povračilo stroškov zaradi sodne 
obravnave do ZZZS zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti iz leta 2017, ko je prišlo do 
povečanja stroškov dela, v višini 98.216 EUR, ostali prihodki pa se nanašajo na vračilo štipendije 
(5.824 EUR) in povračilo škode s strani zavarovalnice. 
 
Finančni prihodki znašajo 23.585 EUR in se nanašajo predvsem na zakonske zamudne obresti zaradi 
tožbe do ZZZS v višini 23.550 EUR. 

 

Besedilo 
Realizacija 

2019 
FN 2020 

Realizacija 
2020 

indeksi 

real 
2020 / 

FN 2020 

real 2020 
/ real 
2019 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  9.148.114 10.120.008 10.020.083 99,01 109,53 

Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z 
ZZZS) 7.574.662 8.221.698 7.127.757 86,69 94,10 

Prihodki iz naslova LZM zdravila (po pogodbi z ZZZS) 169.390 175.500 179.296 102,16 105,85 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, 
sekundarijev in specializacij 164.769 117.045 149.622 127,83 90,81 

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 806.634 831.186 694.227 83,52 86,06 

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvih storitev, 
od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od 
ostalih plačnikov in od konvencij, 110.732 111.323 87.264 78,39 78,81 

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 321.927 663.256 1.781.917 268,66 553,52 

Finančni prihodki 0 0 23.585 0,00 0,00 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi 
prihodki in prevrednotovalni prihodki 2.257 0 105.166 0,00 4.658,78 

PRIHODKI 9.150.371 10.120.008 10.148.834 100,28 110,91 
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8.2.2. Analiza odhodkov 

 
Celotni odhodki doseženi v letu 2020 znašajo 10.595.173 EUR in so za 15,8 % višji od doseženih v letu 
2019 ter za 4,7 % od načrtovanih.  
 
Med odhodki so se glede na leto 2019 najbolj povišali stroški dela. Povišali so se za 1.304.551 EUR, 
oziroma 19,2 %, predvsem iz naslova dodatkov na plače zaradi epidemije. Tudi vsi ostali stroški so se 
glede na leto 2019 povišali.  
 
Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2020 znašali 2.124.829 EUR in so bili za 8,0 % višji od 
doseženih v letu 2019 oziroma 158.213 EUR ter za 8,3 % oziroma 162.762 EUR višji od načrtovanih. 
Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih odhodkih znaša 20,05 %.  

 
Stroški materiala so v letu 2020 znašali 1.267.654 EUR in so bili za 4,7 % višji od doseženih v letu 
2019, oziroma za 56.490 EUR, ter za 4,8 % višji, oziroma 57.754 EUR, od načrtovanih.  

 
Delež stroškov materiala glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,96 %.  

 

  

Realizacija 
2019 

FN 2020 
Realizacija  

2020 

indeksi razlika 

 real.20/ 
FN 20 

real.20/ 
real.19 

Real.20 - 
FN 20 

Real. 20 - 
Real. 19 

stroški materiala  1.211.164 1.209.900 1.267.654 104,77 104,66 57.754 56.490 

stroški zdravil in plina 185.284 178.500 140.326 78,61 75,74 -38.174 -44.958 

stroški zdravil (LZM) 161.781 175.500 179.296 102,16 110,83 3.796 17.515 

stroški medicinskega materiala 70.734 92.300 184.008 199,36 260,14 91.708 113.274 

laboratorijski material 87.205 75.000 88.289 117,72 101,24 13.289 1.085 

stroški živil 307.115 300.000 293.442 97,81 95,55 -6.558 -13.673 

stroški vode 44.909 45.000 45.115 100,26 100,46 115 207 

stroški čistil in materiala za osebno higieno 46.930 48.000 51.276 106,83 109,26 3.276 4.346 

stroški drobnega inventarja in delovne obleke 32.148 34.700 46.502 134,01 144,65 11.802 14.354 

stroški pisarniškega materiala 20.880 20.000 20.552 102,76 98,43 552 -328 

stroški materiala za vzdrževanje  22.768 24.000 19.649 81,87 86,30 -4.351 -3.118 

stroški energije 215.487 205.200 186.428 90,85 86,51 -18.772 -29.059 

stroški materiala za vozila 2.851 3.000 4.139 137,97 145,19 1.139 1.288 

ostali stroški materiala (priročniki, psihodiagnostični material, 

publikacije, material za ustvarjanje s pacienti) 13.072 8.700 8.630 99,19 66,02 -70 -4.442 

 
Največje povišanje je pri stroških medicinskega materiala, in sicer v višini 113 tisoč EUR. Tukaj so 
zajeta: osebna varovalna oprema, razkužila in ostali potrošni medicinski material. Veliko osebne 
varovalne opreme smo prejeli tudi od blagovnih rezerv. V letu 2020 smo porabili za 60.723 EUR 
donirane osebne varovalne opreme, še 114.808 EUR opreme pa je na zalogi in se predvideva, da se 
bo porabila v letu 2021. 
 
Znižanje stroškov materiala pa je opaziti pri stroških zdravil za skoraj 45 tisoč EUR, pri stroških 
ogrevanja za 25 tisoč EUR (zaprt en oddelek in manj ogrevanja za toplo vodo) ter pri stroških hrane za 
13 tisoč EUR; razlog je seveda manjše število pacientov. 
 
Stroški storitev so v letu 2020 znašali 857.175 EUR in so bili za 13,5 % višji od doseženih v letu 2019 
oziroma 101.722 EUR in za 14,0 % oziroma za 105.009 EUR višji od načrtovanih.  
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Realizacija 
2019 

FN 2020 
Realizacija  

2020 

indeksi 
razlika 

 real.20/ 
FN 20 

real.20/ 
real.19 

Real.20 - 
FN 20 

Real. 20 - 
Real. 19 

stroški storitev 755.453 752.166 857.175 113,96 113,47 105.009 101.722 

poštne, telefonske in internetne storitve 34.734 36.700 34.506 94,02 99,34 -2.194 -228 

stroški vzdrževanja 121.746 126.000 141.317 112,16 116,08 15.317 19.571 

stroški zavarovanja 13.586 17.770 16.423 92,42 120,88 -1.347 2.836 

najemnine 16.478 16.000 15.006 93,79 91,07 -994 -1.472 

stroški izobraževanj - kotizacije 27.480 16.024 14.189 88,55 51,63 -1.835 -13.291 

stroški izobraževanja in službenih poti (PN, prevozi, ostali 
stroški) 31.274 12.360 10.782 87,24 34,48 -1.578 -20.492 

stroški laboratorijskih in zdravstvenih storitev  41.049 54.990 104.832 190,64 255,38 49.842 63.783 

stroški deratizacije 2.569 2.570 2.904 113,01 113,07 334 336 

stroški pranja 71.345 82.302 91.600 111,30 128,39 9.298 20.255 

stroški čiščenja 234.103 247.008 256.266 103,75 109,47 9.257 22.163 

stroški študentskega servisa 39.863 27.635 48.261 174,64 121,07 20.626 8.399 

stroški komunalnih storitev 35.892 36.000 38.698 107,50 107,82 2.698 2.806 

revizorske, svetovalne storitve, odvetniške storitve 20.056 21.905 22.886 104,48 114,11 981 2.829 

stroški zdravstvenih pregledov za zaposlene  2.424 2.500 1.894 75,77 78,16 -606 -529 

storitve varstva pri delu in požarne varnosti in varovanja 9.019 9.733 11.719 120,41 129,94 1.986 2.700 

stroški pluženja in posipanja 1.440 5.000 1.567 31,34 108,83 -3.433 127 

stroški drugih storitev 15.529 11.835 10.588 89,46 68,18 -1.247 -4.942 

stroški avtorskih pogodb 3.553 0 402 0,00 11,32 402 -3.151 

stroški podjemnih pogodb 31.367 23.450 28.977 123,57 92,38 5.527 -2.391 

stroški sejnin in prispevki za volonterje in dijake (praksa) 1.946 2.384 4.358 182,80 224,00 1.974 2.413 

 
Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 8,09 %. 
 
Višji stroški storitev, glede na leto 2019 in glede na finančni načrt, so predvsem: 
- stroški laboratorijskih storitev (več preiskav, predvsem PCR testi), 
- stroški čiščenja (povišanje cene čiščenja zaradi višje minimalne plače in zaradi dodatnega čiščenja 

oziroma razkuževanja zaradi epidemije Covid-19), 
- stroški pranja (višja cena s 1. 7. 2020, nov javni razpis), 
- stroški vzdrževanja (predvsem zaradi vzdrževanja okolice), 
- stroški študentskega servisa (delo študentov predvsem v zdravstveni negi in oskrbi ter recepcijski 

službi). 
 
Nižji stroški storitev, glede na leto 2019, so predvsem stroški v zvezi z izobraževanjem, ker jih zaradi 
epidemije ni bilo veliko oziroma so bila izobraževanja organizirana preko spletnih aplikacij. 
 
Največji strošek med stroški storitev predstavlja strošek čiščenja prostorov bolnišnice (30 %), 
katerega izvajalec je MIV servis. 
 
V stroških drugih storitev so zajeti stroški elektronskih gradiv, reprezentance, bančne storitve, RTV 
naročnina, stroški sterilizacije, zunanji laboratorijski pregledi za bolnišnični laboratorij ter druge 
manjše oz. enkratne storitve. 
 
Stroški za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb prikazuje spodnja tabela. 

 
 



91 | S t r a n  
 

Izvajalci zdravstvenih 
storitev 

Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2019 
Število 

izvajalcev 

zunanji izvajalec internistična storitev 13.892 2 

zunanji izvajalec delo sestre v spec.ambulanti 848 1 

 
Stroški za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb in avtorskih pogodb so 
naslednji: 

 
Zunanji izvajalci 

nezdravstvenih storitev  
Vrste storitev 

Strošek v 
letu 2019 

Število zunanjih 
izvajalcev 

podjemna pogodba administrativna dela v ambulanti 4.086 1 

podjemna pogodba interni raznos pošte 2.419 1 

podjemna pogodba prevoz pacientov 6.129 1 

podjemna pogodba klinično preizkušanje zdravil 1.109 1 

podjemna pogodba tolmačenje pri zdravstveni storitvi 494 2 

avtorska pogodba prevajanje 85 1 

avtorska pogodba poročilo o cenitvi stanovanja 317 1 

 
Stroški dela so v letu 2020 znašali 8.105.228 EUR in so bili za 19,2 % oziroma 1.304.551 EUR višji od 
doseženih v letu 2019.  

 

  

Realizacija 
2019 

FN 2020 
Realizacija  

2020 

indeksi razlika 

 real.20/ 
FN 20 

real.20/ 
real.19 

real.20 - 
FN 20 

real. 20 - 
real. 19 

stroški dela 6.800.678 7.761.562 8.105.228 104,43 119,18 343.666 1.304.551 

bruto plače in nadomestila bruto plač 4.499.849 4.765.140 4.671.499 98,03 103,81 -93.641 171.651 

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

594.540 672.847 651.810 96,87 109,63 -21.037 57.270 

bruto plače - posebni pogoji COVID po KPJS   348.316 671.040 192,65 0,00 322.724 671.040 

bruto plače - posebni pogoji COVID ( ZIUZEOP in 
neposredno delo covid) 

    106.177 0,00 0,00 106.177 106.177 

bruto plače - povečan obseg dela 12.253 3.731 9.729 260,75 79,40 5.998 -2.524 

bruto plače - delovna uspešnost   47.028 44.835 95,34 0,00 -2.193 44.835 

bruto plače - nadurno delo in dežurstvo 251.832 325.817 312.825 96,01 124,22 -12.992 60.994 

prispevki na plače (brez COVID) 865.400 928.283 907.320 97,74 104,84 -20.963 41.920 

prispevki na plače (samo COVID)   56.079 124.070 221,24 0,00 67.991 124.070 

jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostna pomoč 42.943 57.962 55.483 95,72 129,20 -2.479 12.540 

stroški prevoza 96.377 101.109 93.176 92,15 96,68 -7.933 -3.201 

stroški prehrane delavcev 155.124 157.582 161.775 102,66 104,29 4.193 6.651 

stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja KAD 89.481 91.693 90.854 99,08 101,53 -839 1.373 

regres za letni dopust 192.879 205.975 204.635 99,35 106,09 -1.340 11.755 

 

Razlogi za višje stroške dela v letu 2020 glede na leto 2019 so predvsem: 

• dodatki za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor 
znašajo 778.149 EUR, 

• dodatki za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 iz 71. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo znašajo 32.243 EUR, 

• dodatki za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 iz 56. člena 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 znašajo 90.895 
EUR, 

• povišanja za drugi plačni razred s 1. 11. 2019, kar poveča stroške dela za 70 tisoč EUR, 

• napredovanja v decembru 2019, kar poveča stroške za 60 tisoč EUR, 
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• sprememba višine dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na praznik, kar je povečalo stroške dela za 
66 tisoč EUR, 

• drugačna oblika izplačila neprekinjenega zdravstvenega varstva za zdravnike (od aprila dalje so 
nadure), kar povečuje stroške dela za 52,5 tisoč EUR, 

• drugačna oblika izplačila neprekinjenega zdravstvenega varstva za diplomirane medicinske sestre 
(od decembra 2019 dalje je dežurno delovno mesto) povečuje stroške dela za 19 tisoč EUR, 

• redna delovna uspešnost od julija dalje povečuje stroške dela za 52 tisoč EUR, 

• povečanje plačnih razredov za VII. in IX. tarifni razred je povečalo stroške dela za 7 tisoč EUR, 

• povečanje stroškov odpravnin in jubilejnih nagrad za 12,5 tisoč EUR, 

• povečanje stroškov regresa za letni dopust za 12 tisoč EUR, 

• napredovanja v decembru 2020 povečajo stroške za 3 tisoč EUR. 
 
V letu 2020 je bilo iz naslova boleznin v breme ZZZS za 10 tisoč EUR manj boleznin kot v letu 2019. 
Stroški dela so iz naslova refundacij nižji za 117 tisoč EUR. 
 
V letu 2020 je ponovno zaživel 156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno oprostitev plačila prispevkov za 
delavce starejše od 60 let, iz tega naslova je bolnišnica v letu 2020 plačala za 13 tisoč manj 
prispevkov. 
 
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 76,50 %.  
 
V letu 2020 je bilo izplačano 204.635 EUR regresa. Regres je bil izplačan v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2020 znašalo 210 zaposlenih in se je v 
primerjavi s preteklim letom 2019 povečalo za 0,5 %. 
 
Povprečna bruto plača je v letu 2020 znašala 2.258 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim 
letom za 5,7 %.  
 
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme bolnišnice so bila izplačana za 19.865 delovnih 
ur in v breme ZZZS za 11.931 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 7,04 % obračunanih 
delovnih ur. 
 
V letu 2020 je bilo izplačanih nadomestil osebnih dohodkov še za 3.706 delovnih ur za varstvo otrok, 
karanteno in čakanje na delo doma. 
 
Stroški amortizacije so v letu 2020 znašali 317.560 EUR. Obračunana amortizacija v višini 380.455 
EUR se je zmanjšala za amortizacijo doniranih sredstev v višini 346 EUR ter znesek amortizacije 
62.549 EUR, ki ni priznan v cenah storitev ZZZS. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 
3,0 %.  
 
Amortizacija se obračunava po amortizacijskih stopnjah, določenih v Pravilniku o načinu in stopnjah 
rednega odpisa in na način, določen s tem pravilnikom. 
 
Drobni inventar, ki se vodi kot osnovno sredstvo, se v skladu z določbo 45. člena Zakona o 
računovodstvu v celoti odpiše ob nabavi, znaša v celotnem strošku amortizacije 5.215 EUR. 
 
Drugi stroški so v letu 2020 znašali 47.327 EUR in so bili za 104,2 % višji od doseženih v letu 2019 ter 
za 6,6 % višji od planiranih. 
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Realizacija 
2019 

FN 2020 
Realizacija 

2020 

indeksi 
razlika 

 real.20/ 
FN 20 

real.20/ 
real.19 

Real.20 
- FN 20 

Real. 20 - 
Real. 19 

drugi stroški 23.172 44.380 47.327 106,64 204,24 2.947 24.155 

prispevek za mestno  zemljišče 13.698 13.849 13.849 100,00 101,10 0 151 

štipendije in nagrade dijakom na praksi 1.749 5.081 6.731 132,48 384,89 1.650 4.982 

prispevek za vzp. zap. invalidov 1.241 19.056 19.056 100,00 1.535,19 0 17.815 

članstvo zbornic, takse, pristojbine 6.484 6.394 7.691 120,29 118,61 1.297 1.207 

 
V primerjavi s preteklim letom se je v okviru drugih stroškov najbolj povečal prispevek za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Proti koncu leta 2019 sta se upokojila dva invalida, avgusta 
2020 pa še eden. Bolnišnica tako ne izpolnjuje več obveznega deleža kvote zaposlenih invalidov in 
plačuje od septembra 2020 dalje kvoto za tri invalide.   
 
V primerjavi s preteklim letom so višji tudi stroški štipendij. V šolskem letu 2019/2020 se je 
štipendiralo dva dijaka zdravstvene šole, v šolskem letu 2020/21 pa se štipendira štiri dijake.  
 
Finančni odhodki so v letu 2020 znašali 55 EUR (tečajne razlike in zamudne obresti). 
 
Drugi odhodki so v letu 2020 znašali 102 EUR in se nanašajo predvsem na pogodbeno kazen s strani 
ZZZS. 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2020 znašali 72 EUR in se nanašajo na knjigovodsko 
vrednost med letom izločenih osnovnih sredstev. 
 
 
8.2.3. Poslovni izid 
 
Bolnišnica izkazuje negativen poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodi v višini 446.339 EUR.  
 
Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki je prikazan v bilanci stanja na podskupini kontov 985 in 
se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšal za znesek presežka odhodkov nad prihodki leta 2020 in na 
dan 31. 12. 2020 znaša 316.267 EUR.   

 
8.2.3.1. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka  

 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku znaša 6.700 EUR in se od ugotovljenega presežka 
prihodkov nad odhodki razlikuje za 439.639 EUR. Razlika predstavlja predvsem razliko med 
investicijskimi izdatki in amortizacijo ter dodatki za delo v rizičnih razmerah (dodatki za december 
izplačani v januarju 2021) in dodatki za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za 
COVID-19, ki še niso bili izplačani. 
 
Bolnišnica nima nezapadlih obveznosti, svoje obveznosti poravnava v dogovorjenem roku oziroma v 
roku 30 dni od datuma prejema računa. 
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8.2.3.2. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 
 
Izkazano je povečanje sredstev na računu za 6.700 EUR. Znesek se v celoti nanaša na presežek 
prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka. 
 
8.2.3.3. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

od 01.01.2020 - 31.12.2020 

   v EUR (brez centov) 

  Naziv podskupine konta 

Znesek 

ZNESEK-Prihodki 
in odhodki za 

izvajanje javne 
službe  

ZNESEK-Prihodki 
in odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 9.793.437 226.646 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 9.793.437 226.646 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 23.585 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 105.166 0 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 9.922.188 226.646 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2.012.581 112.248 

460 STROŠKI MATERIALA 1.169.625 98.029 

461 STROŠKI STORITEV 842.956 14.219 

  F) STROŠKI DELA 8.003.187 102.041 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 6.389.073 78.843 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 1.018.723 12.667 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 595.391 10.531 

462 G) AMORTIZACIJA 307.509 10.051 

465 J) DRUGI STROŠKI 46.440 887 

467 K) FINANČNI ODHODKI 55 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 102 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 72 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 72 0 

  N) CELOTNI ODHODKI  10.369.946 225.227 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 1.419 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 447.758 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 

0 1.419 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 

447.758 0 

 
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -447.758 EUR, iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti pa izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.419 EUR. 
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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). 
 
Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih dejavnosti: 

• prodaja malic v višini 144.680 EUR, 

• laboratorijske storitve v višini 61.406 EUR, 

• prihodki iz naslova mentorstva za zunanje pripravnike v višini 4.770 EUR, 

• prihodki od kliničnih raziskav v višini 2.342 EUR 

• zdravstvene storitve za voznike v višini 2.615 EUR, 

• prihodki od provizij PZZ v višini 3.872 EUR,  

• prodaja izdelkov aktivacijske terapije v višini 883 EUR, 

• prihodki iz naslova izdelav mnenj zdravnikov v višini 315 EUR, 

• zdravstvene storitve za samoplačnike v višini 5.375 EUR, 

• svetovanje ZD Idrija za laboratorij v višini 280 EUR, 

• prihodki iz pranja oblačil v višini 108 EUR. 
 
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu s 
sodili. Ugotovilo se je neposredne stroške stroškovnega mesta uprave in splošnega stroškovnega 
mesta, neposredne stroške stroškovnih mest (kuhinja, laboratorij) in stroškovnega mesta za tržno 
dejavnost (stroški od zgoraj naštetih prihodkov razen kuhinje in laboratorija) ter neposredne stroške 
ostalih javnih stroškovnih mest. Ključ 1 (neposredni stroški laboratorija, kuhinje in stroškovnega 
mesta tržne dejavnosti / neposredni stroški brez uprave in splošnega stroškovnega mesta) se je 
uporabil za razdelitev stroškov stroškovnega mesta uprave & splošno na stroškovna mesta, na katerih 
se opravlja tržna dejavnost (kuhinja, laboratorij, STRM tržna dejavnost). Ključ 2 (število preiskav v 
laboratoriju oziroma število obrokov v kuhinji) pa je vse stroške po stroškovnih mestih kuhinja in 
laboratorij razdelil na javno službo in tržno službo. 

 
V letu 2020 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, prav tako 
tudi ne v prejšnjih letih. 
 
 

9. PRILOGE 
 

• Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2020, 

• Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020, 

• Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020, 

• Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020, 

• Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020, 

• Obrazec 7: Realizacija IT. 
 
 
Poročilo so mi s podatki in celostnimi gradivi pomagali sestaviti: 
 
I.  

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

• Lavra Bogataj Derlink, mag. prava, vodja službe za kadre in organizacijo, 

• Nataša Hvala, dipl. med. sestra, QM, skrbnica sistema vodenja kakovosti, 

• Barica Vončina, račun., obračun plač, 

• Renato Menart, kom. inž., vodja službe za oskrbo s prehrano, 

• Robert Jereb, ing. strojništva, vodja vzdrževalno-tehnične službe, 
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• Aleš Zajc, ing. telekom., informatik, 

• Alenka Tušar, univ. dipl. inž. el., svetovalka za zdr. in posl. inf. sistem in arhiv, 

• Anamarija Bajt, poslovna sekretarka,  
 
II. 
Sestavni del tega poročila so tudi: 

• Strokovno poročilo za leto 2020 s prilogami – doc. dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih., 
strokovni direktor, 

• Strokovno poročilo za dejavnost zdravstvene nege in oskrbe za leto 2020 - Lidija Mrak, mag. zdr. 
in soc. manag., pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, 

• Poročilo o opravljeni notranji reviziji računovodskih izkazov za leto 2020 – BM Veritas d.o.o. 
Ljubljana, Matej Loncner, univ. dipl. ekon., pooblaščeni revizor, preizkušeni notranji revizor. 

 
   
                                         
                  Bogdan Tušar 
                                                                                                                  DIREKTOR 
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Skupaj za boljše duševno zdravje! 

Kakovost Varnost Dostopnost 

Odprtost 

Zaupnost Predanost Prijaznost 

Spoštovanje 

Strokovnost 
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