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Spoštovani. 
Pred vami je letno poročilo s povzetkom ključnih informacij o poslovanju bolnišnice v letu 
2021. Ključne informacije strokovnih služb medicinskega sektorja na področju zdravljenja in 
oskrbe pacientov s težavami v duševnem zdravju, so posebej zapisane v Strokovnem poročilu 
bolnišnice za leto 2021. 
 
Za nami je leto, ki je bilo še vedno prepleteno z zahtevno epidemiološko situacijo v Republiki 
Sloveniji. S ciljem ohranjanja kakovostnega in varnega zdravljenja pacientov ter hkratnem 
ohranjanju varnih delovnih pogojev za zaposlene, smo v delovnih procesih vseh služb 
bolnišnice v celoti sledili vsem predpisanim ukrepom in navodilom iz tega področja. Kljub 
»izrednim razmeram«, ki so vladale v prvi triadi in četrti triadi leta 2021, se v bolnišnici nismo 
oddaljili od ciljev strokovne in varne obravnave. V pretežni meri smo bili sicer še vedno 
usmerjeni v aktivnosti za zagotavljanje varnega okolja za oskrbo pacientov s težavami v 
duševnem zdravju, v izvajanje številnih preventivnih ukrepov za preprečevanje vdora virusa v 
bolnišnično okolje, v pravočasno vzpostavitev in delovanje rdečih, sivih in belih con, v 
organizacijo in izvedbo testiranja PCR in HAGT za paciente in zaposlene ter cepljenje.  
 
Ukrepi bolnišnice so v celoti  sledili smernicam ključnih strokovnih organov v Republiki 
Sloveniji (NIJZ, MZ, RSK za psihiatrijo, itd.) in bili usklajeni s protokoli KOBO v bolnišnici. V 
obdobju januar - februar 2021 smo imeli status Covid bolnišnice, ob sicer že vzpostavljeni rdeči 
coni v letu 2020. V obdobju od novembra do decembra 2021 smo ob ponovni vzpostavitvi 
rdeče cone, paciente usmerjali v UPK Ljubljana, ki je/in še ima status Covid bolnišnice za 
področje psihiatrične obravnave za celo državo. 
 
Potrebne so bile številne prilagoditve, tako v procesih kot v organizaciji dela bolniških 
oddelkov in služb v bolnišnici. Posebej zahteven izziv je predstavljalo načrtovanje dela in 
razporejanje zaposlenih ter njihovo vključevanje v spremenjene procese dela. Soočali smo se 
s pomanjkanjem kadra, posebej v službi zdravstvene nege ter z vzpostavitvijo medsebojne 
pomoči pri izpadu kadrov v vseh službah. V novembru 2021 smo v okviru poziva Ministrstva 
za zdravje aktivno pristopili k izvedbi ukrepov zaradi povečanega števila obolelih za Covid-19, 
ter sklenili dogovor z UKC Ljubljana o prerazporeditvi kadrov. Iz naše bolnišnice smo v okviru 
dogovora prerazporedili 14 zaposlenih. 
 
Epidemija je močno vplivala na poslovanje bolnišnice. Po letih neprekinjenega delovanja šestih 
bolnišničnih oddelkov v bolnišnici, sta bila zaradi reorganizacije procesov obravnave, 
primorana prenehati z delovanjem,  periodično, Oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola 
in Psihoterapevtski oddelek. Občasno je, z upoštevanjem epidemioloških navodil, na 
omenjenih oddelkih deloval le program dnevne obravnave. 
 
Izpad planiranega programa je imel izrazito negativen vpliv na finančno poslovanje bolnišnice 
v letu 2021. Njegov vpliv bo, po projekcijah, segel tudi v leto 2022. 
 
Realizacija dolgoročnih in letnih ciljev bo mogoča s transparentnim in usklajenim delovanjem 
tako medicinskega kot nemedicinskega sektorja bolnišnice. Glede na pomembnost vpliva na 
samo organizacijo, upravljanje in vodenje bolnišnice ter zagotavljanje varnega in 
kakovostnega zdravljenja je/bo nujno sodelovanje s svetom zavoda bolnišnice, strokovno 
medicinskim svetom bolnišnice in drugimi strokovnimi organi v bolnišnici, ter doseganje 
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skladnosti s priporočili ustanovitelja, medicinske stroke in zakonskimi predpisi v Republiki 
Sloveniji. Na področju razvoja duševnega zdravja je/bo pomembno prepletanje storitev tako 
primarnega kot sekundarnega nivoja zdravstva in socialnega varstva ter znotraj te mreže 
seveda storitve, ki jih ponuja bolnišnica. Pomembno je/bo torej sodelovanje z vsemi deležniki 
tj. psihiatričnimi bolnišnicami, s pristojnim Ministrstvom za zdravje, z NIJZ, z ustanovljenimi 
Centri za duševno zdravje, nevladnim sektorjem ter sektorjem socialne varnosti.  
 
V letu 2021 je prišlo do menjav v vodstvu bolnišnice. Do maja 2021 je bolnišnico vodil Bogdan 
Tušar, od maja do oktobra 2021 je funkcijo v. d. direktorja prevzela Majda Pirih, od oktobra 
do decembra 2021 pa je funkcijo v. d. direktorja prevzela Klavdija Širaj Mažgon. Na 
strokovnem področju se je v septembru 2021 iztekel mandat strokovnemu direktorju  Marku 
Pišlarju. Funkcijo v. d. strokovnega direktorja je opravljal do februarja 2022. V februarju 2022 
je za štiriletni mandat funkcijo strokovne direktorice prevzela Anica Gorjanc Vitez. Svet zavoda 
je slednjo potrdil na 17. redni seji, 1. 12. 2021. Mandat pomočnika direktorja za področje 
zdravstvene nege se je v marcu 2021 iztekel Lidiji Mrak. V aprilu je navedeno funkcijo prevzel 
Urban Bole.  
 
Zahvala za ohranjanje osnovnega poslanstva bolnišnice, uspešnega spoprijemanja z izzivi 
epidemioloških razmer v delovnih procesih, gre vsem zaposlenim v bolnišnici.  
 
 
 

 

                                                                                                            mag. Klavdija Širaj Mažgon 

                                                                                                                      V.D.DIREKTOR 
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OSEBNA IZKAZNICA BOLNIŠNICE  
 

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 
 

v. d direktor: mag. Klavdija ŠIRAJ MAŽGON, univ. dipl. soc. del. 
 

strokovni direktor: Anica GORJANC VITEZ, dr. med., spec. psih.  
 

Pomočnik direktorja za področje zdr. nege: as. Urban BOLE, mag. zdr. nege 
 

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 
 

 

mailto:psihiatrija@pb-idrija.si
http://www.pb-idrija.si/
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PREDSTAVITEV BOLNIŠNICE 
 
Psihiatrična bolnišnica Idrija (v nadaljevanju: bolnišnica) je sodobna polivalentna psihiatrična 
zdravstvena ustanova usmerjena v prevencijo, diagnosticiranje in zdravljenje duševnih 
bolezni. Bolnišnica svojo dejavnost organizira in izvaja hospitalno in izven hospitalno na 
območju zahodnega dela Republike Slovenije, na področju Južne in Severne Primorske, Obale, 
Krasa ter zahodnega dela Notranjske. 
 
V okviru hospitalne dejavnosti bolnišnica osebam s težavami v duševnem zdravju zagotavlja 
možnost stacionarnega zdravljenja in rehabilitacije v bolnišnici (od intenzivne in splošne 
psihiatrije, gerontopsihiatrije, zdravljenja odvisnosti od alkohola in drugih bolezni odvisnosti, 
psihoterapije in podaljšanega zdravljenja). Izven hospitalna dejavnost bolnišnice na drugi 
strani zajema specialistično psihiatrično obravnavo pacientov v ambulantah v bolnišnici 
(urgentna psihiatrična ambulanta, splošna psihiatrična ambulanta, epileptološka ambulanta, 
EEG laboratorij, gerontopsihiatrična ambulanta, ambulanta za sistemsko družinsko 
psihoterapijo in ambulanta za zdravljenje odvisnosti od alkohola) in izven nje (psihiatrične 
ambulante v Izoli, Postojni, Logatcu in Žireh). Oblikovanje in razvoj mreže psihiatričnih 
ambulant je bolnišnica v zadnjih nekaj letih dodatno nadgradila tudi z oblikovanjem ambulant 
za klinično psihologijo v Postojni, Kopru, Logatcu, Idriji in v Žireh. V bolnišnici deluje tudi tim 
za skupnostno psihiatrično obravnavo, ki obravnava paciente s kroničnimi oblikami duševnih 
motenj na terenu oz. v skupnosti in v nadzorovani obravnavi (po Zakonu od duševnem 
zdravju). Dodano vrednost pri obravnavi pacientov v skupnosti, sploh na geronto 
psihiatričnem področju, predstavlja obisk psihiatra na domu. 
 

Temeljno poslanstvo bolnišnice je zagotoviti varno in kakovostno zdravstveno oskrbo osebam, 
ki zaradi duševne bolezni potrebujejo pomoč v bolnišnici, v ambulantah ali službah za duševno 
zdravje v skupnosti. Za dosego tega cilja si bolnišnica prizadeva za nenehen razvoj zdravstvenih 
programov in storitev v bolnišnici ter zunaj nje ter za krepitev specialistično ambulantne mreže 
izvenhospitalnih enot in izboljšanje dostopnosti do psihiatričnih in klinično psiholoških 
storitev, zlasti na področjih urbanih središč, kjer so potrebe po specialistični pomoči največje, 
oz. na področjih, kjer ni razvite druge mreže psihiatrične pomoči.  
 
Bolnišnica je osrednji nosilec strokovnega in organizacijskega razvoja psihiatrične stroke na 
področju Primorske, saj ji je Ministrstvo za zdravje tudi v 2021 podelilo naziv učna baza, kar 
pomeni, da izpolnjuje pogoje za priznanje statusa učnega zavoda za izvajanje praktičnega 
usposabljanja zdravnikov, medicinskih sester, psihologov, delovnih terapevtov in socialnih 
delavcev. Zaposlenim v zdravstvenih zavodih na primarni in sekundarni ravni, 
socialnovarstvenih zavodih ter nevladnih organizacijah bolnišnica zagotavlja možnost 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja, kot strokovna institucija pa aktivno sodeluje pri 
načrtovanju, organizaciji in izvedbi tudi drugih oblik strokovnega izpopolnjevanja. 
 
V bolnišnici so poleg zdravstvene organizirane tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki so nujna 
podpora izvajanju programov neprekinjenega zdravstvenega varstva (lekarna, medicinsko-
kemični laboratorij, prehrana, vzdrževanje, upravni in finančni posli).
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Organizacijska shema zavoda 
 

Prikaz št. 1: MAKROORGANIZACIJA 
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Prikaz št. 2: MEZOORGANIZACIJA ZAVODA - 1. DEL 
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Prikaz št. 3: MEZOORGANIZACIJA ZAVODA - 2. DEL 
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Vodstvo zavoda 

 
V. d. direktor:  
mag. Klavdija ŠIRAJ MAŽGON, univ. dipl. soc. del. 

 
Strokovni direktor:  
Anica GORJANC VITEZ, dr. med., spec. psih. 

 
Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege:  
as. Urban Bole, mag. zdr. nege 

 
Pomočnica direktorja za finančne zadeve:  
Majda PIRIH, univ. dipl. ekonomist,  preizkušen računovodja 

 
 

Svet zavoda 
 
Predsednica: 
Nada ZAJEC, predstavnica ustanovitelja  

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

 
Člani: 
mag. Teja ILC, predstavnica ustanovitelja, 
mag. Peter DOLINAR, predstavnik ustanovitelja, 
Mitja VRDELJA, predstavnik ustanovitelja, 
mag. Barbara HROVATIN, predstavnica ZZZS, 
Darja Marija OGRIČ, predstavnica Občine Idrija. 
 

 
Strokovno-medicinski svet zavoda 

 
Predsednica: 
Janja Milič, dr. med., spec. psih. 

 
Članice: 
Anica GORJANC VITEZ, dr. med., spec. psih., 
mag. Anita TRPIN KATARIĆ, dr. med., spec. psih., 
dr. Špela HVALEC, spec. klin. psih., 
Marinka RUDOLF, dr. med., spec. psih. 
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Psihiatrična bolnišnica Idrija 
Pot sv. Antona 49, Idrija 
 

 

 

 

 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorna oseba:  
mag. Klavdija Širaj Mažgon, univ. dipl. soc. del., v. d. direktorja 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 
8/07, 102/10: 

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

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in 
razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta 
posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 
kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 
dela; 

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 
preteklega leta ali več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za 
izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili 

doseženi. Pojasnila vsebujejo seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje 
zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

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

 

Priloženi obrazci k poročilu: 

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2021; 

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021; 

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021; 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021; 

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021; 

Obrazec 7: Realizacija IT 2021; 

Obrazec 8: Kazalnik učinkovitosti 2021; 

Obrazec 9: Soglasja in podjemne pogodbe 2021; 

Obrazec 10: Čakalne dobe. 
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Poročilo so s podatki in celostnimi gradivi pomagali sestaviti: 

- 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, 
- Aleš Zajc, ing. telekom., informatik, 
- Alenka Tušar, univ. dipl. inž. el., svetovalka za zdr. in posl. inf. sistem in arhiv, 
- Anamarija Bajt, poslovna sekretarka.. 
 

Sestavni del tega poročila so tudi: 

- Strokovno poročilo za leto 2021 s prilogami – odgovorna oseba doc. dr. Marko Pišljar, 
- dr. med., spec. psih., v. d. strokovni direktor; 
- Strokovno poročilo za dejavnost zdravstvene nege in oskrbe za leto 2021 – odgovorna 
- oseba as. Urban Bole, mag. zdr. nege., pomočnik direktorja za področje zdravstvene 
- nege; 
- Računovodsko poročilo za leto 2021, odgovorna oseba Majda Pirih, univ. dipl. ekon., 
- preiz. rač., pomočnica direktorja za finančne zadeve; 
- Poročilo o opravljeni notranji reviziji za leto 2021: Področje notranje revizije: Finančno 
- poslovanje bolnišnice v 2021. 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE 

ZAVODA 
 

Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda 
 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 
82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE), 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 
95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO), 

- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-
ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), 

- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi, 
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZZS, 
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih 

zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – 
ORZIUFSZZ7), 

- 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). 

 
Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila 
 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18  in 195/20 – odl. US), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21 – ZIPRS2122), 

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

(Uradni list RS, št. 33/11), 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5581
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
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- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 
7/10, 3/13), 

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

- 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), 
- 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), 

- 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), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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- 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), 

- 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. 
 

 

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, 
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- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih v Psihiatrični bolnišnici 
Idrija, 

- Pravilnik o odmeri in izrabi letnega dopusta in drugih celodnevnih odsotnostih v Javnem 
zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija, 

- Pravilnik o računovodstvu Psihiatrične bolnišnice Idrija, 
- Pravilnik o notranjem revidiranju, 
- Pravilnik o varstvu osebnih 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, 
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- Navodilo o pogojih za delovanje zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja v 

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

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

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

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

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

 
Poslovniki 
- Poslovnik Sveta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija, 
- Poslovnik Strokovno-medicinskega sveta Psihiatrične bolnišnice Idrija. 
 
Protokoli 
- Protokol ravnanja uslužbencev v primeru suma zlorabe alkohola, mamil 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, 
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- 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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2. DOLGOROČNI CILJI PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA 

 
Strateško razvojni program za obdobje 2020-2024 je bil sprejet na 4. redni seji Sveta Zavoda 

dne 10. 09. 2020. Temeljne strateške usmeritve in cilji bodo v naslednjih letih: 

CILJ 1: Ohraniti poslanstvo bolnišnice kot osrednje regijske ustanove za pomoč osebam, ki se 
soočajo s težavami v duševnem zdravju, ter krepiti njeno vlogo kot povezovalca izvajalcev 
psihiatrične zdravstvene obravnave na vseh ravneh zdravstvenega varstva v regiji. 
CILJ 2: Zagotavljati strokovno, varno in humano oskrbo, usmerjeno v krepitev zdravja, 
samostojnosti in moči posameznika, ki se sooča s težavami v duševnem zdravju. 
CILJ 3: Zagotavljati zdravljenje in oskrbo na najvišji strokovni in etični ravni, skladno z 
mednarodno uveljavljenimi standardi in sodobno klinično prakso. 
CILJ 4: Prizadevati si za doseganje najvišje kakovosti zdravstvene obravnave, razvoj stroke ter 
stalne izboljšave naših storitev. 
CILJ 5: Uporabnikom naših storitev zagotavljati zdravstvene storitve, ki upoštevajo najvišje 
varnostne standarde zdravstvene obravnave. 
CILJ 6: S skupnimi močmi gradi prijazno, ustvarjalno in varno delovno okolje, spodbujati 
osebnostni in strokovni razvoj ter ustvarjalnost zaposlenih, uporabnikom storitev pa prijetno, 
varno in čisto okolje. 
CILJ 7: Delovati profesionalno, etično in odgovorno ter spoštovati temeljne pravice 
uporabnikov naših storitev, njihovo osebno integriteto in dostojanstvo, njim lastne moralne in 
kulturne vrednote, verska, filozofska in druga prepričanja. 
CILJ 8: Krepiti ugled bolnišnice v slovenski in mednarodni strokovni in laični javnosti. 
CILJ 9: Graditi na povezovanju znanja različnih strok, timskem delu ter na večjem vključevanju 
lokalnih služb v procese psihosocialne rehabilitacije. 
 
 

3. LETNI CILJI BOLNIŠNICE, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV IN IZ FINANČNEGA 
NAČRTA ZA LETO 2021 

 
V planiranem programu za leto 2021 so bili zastavljeni naslednji cilji: 
CILJ 1:  Uravnoteženo poslovanje, doseženo z ukrepi na odhodkovni in prihodkovni ravni. 
CILJ 2: Razvoj področja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave kot integralnega dela 
procesov zdravljenja in psihosocialne rehabilitacije ter poslovnih procesov. 
CILJ 3: Izboljšanje učinkovitosti delovnih procesov. 
CILJ 4: Izboljšanje dostopnosti do ustrezne zdravstvene pomoči in oskrbe za osebe s težavami 
v duševnem zdravju. 
CILJ 5: Krepitev notranjih odnosov in gradnja kulture timskega pristopa, sodelovanja in 
delovanja v skladu z vrednotami bolnišnice. 
CILJ 6: Ohranjanje čistega, zdravega in varnega delovnega in bivanjskega okolja. 
CILJ 7: Razvoj informacijskega okolja. 
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

44..11..  RREEAALLIIZZAACCIIJJAA  LLEETTNNIIHH  CCIILLJJEEVV  
 
Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, leto 2021 

Opis cilja Aktivnost za 
dosego ciljev 

Ciljna vrednost Realizacija Ocena 
realizacije 

CILJ 1: 
Uravnoteženo 
poslovanje, 
doseženo z 
ukrepi na 
odhodkovni in 
prihodkovni 
strani 

1. Doseganje 
planiranega 
programa bolnišnice 
do ZZZS. 

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

100% realizacija programa 
glede na plan. 

NI DOSEŽENO 
 

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

Register tveganj. Opredelitev ključnih 
tveganj. 
Izvedba notranje revizije 
skladno z načrtom. 

DOSEŽENO 
 
DOSEŽENO 

3. Obvladovanje 
stroškov za material 
in storitve. 

• Delež stroškov za material 
in stroške  

•  

• Delež ne sme presegati 
plana 2021 

DOSEŽENO 
 
 

4. 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 

CILJ 2: 
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. 
 
 
 

• Enak obseg kot 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Izvedba revizij. 
 

• 1 klinična pot. 

DOSEŽENO 
 
 
 
 
 
 
NI 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, 

• Najmanj 60% realizacije 
načrtovanih aktivnosti,   

DOSEŽENO 
 
 
DOSEŽENO 
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• izvedba notranjih presoj 
glede na plan, 

•  

• izvedba vodstvenega 
pregleda glede na plan, 

• delež uspešno izpeljanih 
korektivnih ukrepov iz 
notranjih presoj, 

• število na novo 
opredeljenih procesov 
dela. 

• izvedba notranjih presoj na 
najmanj 2 ključnih 
procesih, 

• opravljen najmanj 1 
pregled, 
 

• najmanj 80% realizacija 
korektivnih ukrepov, 
 

• vsaj 1 nov proces. 

 
DOSEŽENO 
 
 
DOSEŽENO 
 
DOSEŽENO 
DOSEŽENO 

Cilj 3: 
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 

Izboljšanje 
učinkovitosti 
delovnih procesov. 

Posodobitev 
psihodiagnostičnih 
sredstev. 

• Izpeljan načrt. DOSEŽENO 
 

Priznanje statusa 
učnega zavoda za 
novo petletno 
obdobje 2021 – 
2026. 

Klinično usposabljanje 
kadrov. 

• Izpeljan načrt. DOSEŽENO 

Spremljanje 
učinkovitosti izrabe 
virov. 

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

• Izvedena 1 revizija.  DOSEŽENO 

Cilj 4: 
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.  

• 1.600 sprejemov ali več na 
hospitalno zdravljenje ter 
100 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 izven hospitalni 
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 
 
DOSEŽENO 

Vzpostavitev 
informativno 
svetovalnega 
telefona za osebe z 
demenco in njihove 
svojce. 

• Svetovalni telefon. • Evidenca klicev. DOSEŽENO 

Vzpostavitev 
programa 
kognitivne 
rehabilitacije. 

• Kognitivna rehabilitacija. • Evalvacija. DOSEŽENO 
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Pridobitev naziva 
demenci prijazna 
točka (DPT). 

• Vključitev v nacionalno 
mrežo. 

• Plan izveden. 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 

Cilj 5: 
Krepitev 
notranjih 
odnosov in 
gradnja kulture 
timskega 
pristopa, 
sodelovanja in 
delovanja v 
skladu z 
vrednotami 
bolnišnice 

Vlaganje v znanje in 
razvoj človeških 
virov. 
 
 
 
Merjenje org. klime. 

• Delež poročil o realizaciji 
izobraževalnih kvot, 

• delež stroškov za 
izobraževanje zaposlenih,  

• število ur za izobraževanje 
zaposlenih, 

• izvedba. 

• Redno mesečno poročanje. 
 

• 20% glede na 2019. 
 
 

• 20% glede na 2019. 
 
 

• Izvedba. 

DOSEŽENO 
 
 
DOSEŽENO 
 
 
DOSEŽENO 
 
 
DOSEŽENO 

Cilj 6: 
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 dokumentov. 
 

• Najmanj 1 

• prejem potrdila o 
skladnosti. 

DOSEŽENO 
 
 
 
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 
 

Cilj 7: 
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 spletne 
strani bolnišnice. 

Izvedba projekta. Izvedba projekta. DOSEŽENO 
 

Vzpostavitev 
intranetne strani 
bolnišnice. 

Idejni načrt. Idejni načrt. DOSEŽENO 
 

  
 
Cilj 1:  Uravnoteženo poslovanje, doseženo z ukrepi na odhodkovni in prihodkovni 
strani.  
Vodstvo bolnišnice je v letu 2021 poleg ukrepov za obvladovanje epidemije izvajalo tudi 
aktivnosti za ohranjanje stabilnega finančnega poslovanja ob upoštevanju priporočil, navodil 
in ukrepov ustanovitelja ter zagotavljanju zdravstvene obravnave osebam, ki se soočajo s 
težavami v duševnem zdravju na vseh ravneh zdravstvenega varstva v regiji.  
 
Doseganje planiranega programa bolnišnice 
Program zdravstvenih storitev bolnišnice v letu 2021 ni bil realiziran skladno s planom. 
Program hospitalne obravnave beleži 80 % realizacijo (2020: 87%, 2019: 100 %). Program 
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psihogeriatrija beleži 90 % realizacijo (program priznan od 1. 1. 2021). Program dnevne 
obravnave beleži 26 % realizacijo (2020: 41%, 2019: 94%). Program spec. amb. obravnave 
beleži 87 % realizacijo (2020: 88%, 2019: 100%). Program bolnišnična skupnostna obravnava 
beleži 100 % realizacijo (2020: 100 %, 2019: 100 %). Program nadzorovana obravnava beleži 
180 % realizacijo (2020: 100 %, 2019: 100 %). 
 
Tabela 2: Podatki o zasedenosti, povprečni ležalni dobi, številu sprejemov za leto 2021 (vir: Strokovno poročilo za leto 2021) 

ZASEDENOST: 48 %, (100 postelj) (izračunan je iz skupnega števila BOD)…….… (108, 151, 157) 
POVPREČNA LEŽALNA DOBA (akutna): 24.03 dni …………………………(24.24, 30.12, 31.53) 
SPREJEMI: (hospital in dnevni hospital): 1.339 pacientov ……………………..(1.371, 1.704, 1.664) 
PRVIH SPREJEMOV V LETU 2021: 471 pacientov (253 M, 218 Ž)..……………...(446, 528, 512) 

 
Tudi v preteklem letu so v bolnišnici bili zdravljeni pacienti, ki so bili napoteni iz Centra za tujce 
v Postojni (9 pacientov: 8 moških, 1 ženska), 14 pacientov pa je bilo obračunanih preko 
konvencije. Tudi tokrat, tako kot vsako leto, so bili v bolnišnici obravnavani pacienti, ki niso 
imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja, ter so bili plačani po konvenciji oz. po dogovoru z 
Ministrstvom za zdravje, ker je bilo zdravljenje urgentno. 
 
Razlaga nedoseganja cilja 
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 2021. Prav tako 
ocenjujemo, da je na izvajanje programov močno vplivalo tudi prilagajanje epidemiološkim  
razmeram na področju primarne zdravstvene ravni in na področju nevladnega sektorja, kar 
posledično pomeni oslabitev sodelovanja in obravnav. Prav tako ocenjujemo, da je na 
poslovanje vplivalo tudi dejstvo, da so na Zahodnem področju Slovenije začeli delovati še 3 
CDZO (Tolmin, Koper, Logatec), poleg že obstoječega CDZO Nova Gorica. 
 
Izkazuje se upad sprejemov v hospitalno zdravljenje (akutno obravnavo) in še posebej v 
program dnevne obravnave v času razglašene epidemije COVID-19 (do junija 2021) in tudi po 
»epidemiji«. Skupno je bilo v letu 2021 hospitaliziranih 1.339 (1.316 hospitalnih in 23 dnevnih) 
pacientov in realiziranih 37.362 bolnišnično oskrbnih dni (36.631 hospitalnih in 731 dnevnih). 
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. 2021 za 1.803.521,94 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 (-289 hospitalnih  
primerov). 
 
Tabela 3: Realizacija ODPUSTOV zdravljenje (akutna in dnevna obravnava) v l. 2021 

Število odpustov 
Plan (akutna 
obravnava) 

Real. (akutna 
obravnava) 

Indeks real./ 
plan 

(akutna 
obravnava) 

Plan (dnevna 
obravnava) 

Real (dnevna 
obravnava) 

Indeks real./ 
plan 

(dn. obr.) 

December 2020 126 103 82 9 0 0 

Januar 2021 127 74 58 7 0 0 

Februar 2021 127 88 69 7 0 0 
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Marec 2021 127 106 83 7 0 0 

April 2021 127 98 77 7 0 0 

Maj 2021 127 107 84 7 0 0 

Junij 2021 127 116 91 7 0 0 

Julij 2021 127 112 88 7 0 0 

Avgust 2021 127 113 89 7 0 0 

September 2021 127 94 74 7 0 0 

Oktober 2021 127 103 81 7 0 0 

November 2021 127 127 100 7 0 0 

December 2021 127 88 69 7 21 315 

SKUPAJ  1226 90  21 26 

                                                                                                                                                                                                                     Vir: Evidenca BIRPIS 

Bolnišnica je ob podpisu pogodbe za leto 2021 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 2021 smo zato 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije predlagali, da se bolnišnici v letu 2021 zaradi 
zagotavljanja finančne vzdržnosti poslovanja omogoči začasno minimalno prestrukturiranje 
programa bolnišnice na način, da se  30 primerov iz programa E0055 -  DN. HOSP. PRIMER, na 
ravni leta 2021, prestrukturira v povečanje programa E0424 - skupnostnega psihiatričnega 
zdravljenja za 30 primerov na letni ravni (iz 130 na 160 na letni ravni). Predlog bolnišnice je 
bil pozitivno sprejet. 
 
Tabela 4: Prestrukturiranje programa  v hospitalni dejavnosti bolnišnice za leto 2021 

 

Obseg programa pred 
prestrukturiranjem 2021 

Obseg programa po 
prestrukturiranju 

2021 

E0055 – DN.OSK. PRIMER 110 80 

E0424 – SKUP. PSIH – PRIM. 130 160 

                                                                                                                                                                                                      Vir: Finančna služba PB Idrija 

 
Vodenje registra tveganj  in obvladovanje poslovnih procesov z notranjim nadzorom javnih 
financ 
Bolnišnica je v letu 2021 upravljala z registrom tveganj, v katerem so opredeljena ključna 
tveganja, ki jim je bolnišnica izpostavljena pri svojem poslovanju. Bolnišnica ima vpeljan sistem 
notranjega revidiranja (preko javnega naročila storitve izvaja revizijska hiša BM Veritas Revizija 
d.o.o. iz Ljubljane). Pogodba velja do februarja 2022.  
PB Idrija je v letu 2021 izvedla redno letno notranjo revizijo računovodskih izkazov za leto 
2020. Bistvenih odstopanj revizija ni ugotovila, njena priporočila za izboljšave bo bolnišnica 
upoštevala pri načrtovanju programa dela v letu 2022 in 2023. Osnutek načrta notranje revizije 
za leto 2022 je bil poslan na MZ v decembru 2021, osnutek načrta notranje revizije za leto 
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2022 je svet zavoda sprejel na seji meseca februarja 2022. Skladno z dopisom Ministrstva za 
zdravje št. 0140-3/2021/30 z dne 31. 3. 2021 je bolnišnica dodatno v letu 2021 opravila zunanji 
revizijski nadzor nad izplačili dodatkov za obdobje januar-junij 2021, vezanih na COVID-19 (po 
KPJS in interventni zakonodaji).  
 
Tabela 5: Ključna tveganja in ocene tveganja, ki so vplivali na poslovanje bolnišnice v letu 2021 

 Opis tveganja  

1 Nedoseganje planiranega obsega programa v hospitalni in izven hospitalni dejavnosti ter dejavnosti 

psihiatričnega zdravljenja v skupnosti zaradi posledic epidemije COVID-19. 

Ocena: Posledice epidemioloških razmer na področju zdravstvenega sektorja in nevladnega sektorja, 

ustanavljanje CDZO. 

2 Nezmožnost zaposlitve zadostnega števila operativnega kadra v zdravstveni dejavnosti (zlasti 

negovalni kader). 

V letu 2021 je bilo objavljenih 12 razpisov za zapolnitev 2 delovnih mest za srednjo medicinsko 

sestro/zdravstveni tehnik, 9 razpisov za zapolnitev delovnega mesta diplomirana medicinska 

sestra/diplomiran zdravstvenik ter 2 razpisov za zapolnitev delovnega mesta oskrbovalec/oskrbovalka. 

Ocena: Na dan 31. 12. 2021 je po pregledu kadrovske strukture v bolnišnici in poročilu pomočnika 

direktorja za zdravstveno nego zaznan manko kadra realno 10 sms/zt, 3 dmd/dzt, 1 

oskrbovalec/oskrbovalka. 

3 Nepredvidene odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni ter invalidske, zdravstvene ter druge omejitve, ki 

posledično vodijo v preobremenjenost zaposlenih, kar lahko bistveno vpliva na kakovost in varnost 

zagotavljanja zdravstvenih storitev ter razvoj posameznih zdravstvenih programov. 

Ocena: Na dan 31. 12. 2021 je po pregledu evidenc zaznano povečanje bolniških odsotnosti (okužbe s 

COVID-19, karantene, druge bolezni).  

4 Ohranitev cen zdravstvenih storitev oz. drugih elementov, pomembnih za obračun cen zdravstvenih 

storitev, ki vodijo v nadaljnjo finančno podhranjenost programov, ki jih izvaja bolnišnica in ogrožanje 

kakovosti našega dela. 

Ocena: Nepravočasno upoštevanje dviga cen na strani ZZZS,  predlogi k Aneks k SD- niso upoštevani. 

5 Nepriznavanja višjih stroškov dela (npr. napredovanj, dviga plačnih razredov, ipd. ) v kalkulacijah cen 

zdravstvenih storitev, nepriznavanje neakutne bolnišnične obravnave. 

Ocena: Neupoštevanje pripomb oz. razlage za priznanje NBO, specifičnost psihiatrije. 

6 Dodatne finančne obremenitve bolnišnice zaradi ohranitve ali morebitnega sprejema dodatnih 

varčevalnih ukrepov. 

Ocena: Daljšanje čakanja pacientov v bolnišnici na podlagi Zakona o duševnem zdravju, zaradi 

nezmožnosti sprejemov pacientov v zavodsko varstvo (namestitve pacientov v zavodsko varstvo brez 

privolitve). 

7 Rast stroškov zdravljenja hospitaliziranih psihiatričnih pacientov zaradi pridruženih somatskih obolenj 

(dvojne diagnoze, internist, zdravila, medicinski pripomočki, prevozi). 

Ocena: Rast stroškov ni upoštevana pravočasno oz. ni upoštevana v celoti (neupoštevanje predlogov 

za dvig cen, sploh pri priznanju prevozov pacientov, priznanje sanitetnih oz. nenujnih prevozov 

bolnišnici,  realno priznanje plačnih razredov v ceni primerov. 

8 Rast stroškov, na katere bolnišnica nima neposrednega vpliva (stroški vezani na rast minimalne plače, 

stroški elektrike, vode, kurilnega olja, plina, ipd.). 

Ocena: Rast dviga cen energentov se po projekcijah ne bo umirila do poletja 2022. 

9 Izpostavljenost drugim tveganjem, opredeljenim v internem dokumentu »Analiza izpostavljenosti 

bolnišnice tveganjem«. 

Ocena: Ni izdelane državne strategije na področju razvoja duševnega zdravja, izdelan strateški načrt 

razvoja na primarni ravni, brez upoštevanja izdelanih načrtov na sekundarni in terciarni ravni. 
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10 Nevarnost, da bi bolnišnica zaradi reorganizacije sistema zdravstvenega varstva ali mreže izvajalcev 

zdravstvenih storitev, ki bo posledica sprejema resolucije o programu duševnega zdravja, izgubila del 

programa oz. se program bolnišnice ne bo zmožen prilagajati sprejetim ukrepom. 

Ocena: Razvoj zdravstvene dejavnosti, prepočasni postopki sprejetja novih predlogov za izvajanje 

dejavnosti (preko zdravstvenega sveta do ZZZS), subspecialistični programi na sekundarni in terciarni 

ravni na področju duševnega zdravja. 

11 Druga operativna in pravna tveganja. 

Ocena: Izpad kadrov na področju zagotavljanja 24 urnega zdravstvenega neprekinjenega varstva, tudi 

zaradi odhodov na primarno raven (CDZO), predvsem zaradi boljših delovnih pogojev, izpad kadra na 

drugih področjih medicinskega sektorja (odhajanje na primarno raven ali nezmožnost zagotavljanja 

nadomestnega kadra ob upokojevanju kadra, izpad kadra v podpornih službah (kuhinja, recepcija, 

računovodstvo, Uprava…) zaradi plačnih anomalij. 

 
Učinkovito obvladovanje stroškov za material in storitve 
Bolnišnica je v letu 2021 z namenom obvladovanja stroškov za material in storitve v okviru 
finančnega načrta mesečno spremljala gibanje teh stroškov s ciljem, da čimbolj optimizira 
svoje poslovanje. V ta namen bo uprava bolnišnice nadaljevala z izvajanjem tistih sistemskih 
ukrepov, ki so se izkazali kot učinkoviti in so prispevali k znižanju odhodkov bolnišnice, in sicer: 
- boljše načrtovanje potreb po nabavi blaga oz. po naročanju storitev in intenzivnejša 

vključenost vodij služb v procese načrtovanja, racionalizacija in optimizacija potreb po 
nabavi določenega materiala oz. naročanju storitev glede na prioritete in razpoložljiva 
finančna sredstva, dosledno izvajanje nadzora nad naročanjem blaga in storitev, 

- dosledno izvajanje nadzora nad smotrnostjo in učinkovito rabo materialnih virov, 
- druge organizacijske spremembe, ki vplivajo na nižje stroške. 
 
Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2021 znašali 2.297.144 EUR in so bili za 8,1 % višji 
od doseženih v letu 2020 oziroma za 172.315 EUR ter za 1,4 % oziroma 31.806 EUR nižji od 
načrtovanih. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih odhodkih znaša 21,01 %.  
Povečanje stroškov materiala v letu 2021 je predvsem pri: 
- energentu za ogrevanje, zaradi večje porabe plina in zaradi povišanja cene konec leta 2021, 
- odpisu medicinskega materiala (kombinezone in maske pridobljene od Blagovnih rezerv, 

zaradi neuporabnosti in pretečenega roka uporabnosti) v višini 18.125 EUR, 
- laboratorijskem materialu, predvsem zaradi hitrih antigenskih testov COVID-19.  
Največja zmanjšanja so opazna pri stroških hrane, materialu za čiščenje, kar je posledica 
nižjega števila pacientov in pri porabi električne energije zaradi nižje cene energenta v letu 
2021 glede na leto 2020. 
 
Obvladovanje stroškov dela 
Leto 2021 je bilo poleg izplačil iz naslova delovne uspešnosti tudi leto dviga plač iz naslova 
Aneksa h kolektivni pogodbi na področju zdravstva in socialnega varstva (veljaven od 20. 11. 
2022), kar je posledično vplivalo na povečanje stroškov dela, predvsem delavcem na področju 
zdravstvene nege. Sprejet Aneks je poleg dviga plač vplival tudi na plačne anomalije in razdora 
med drugimi sistematiziranimi plačnimi skupinami med zaposlenimi v bolnišnici. Predvidevajo 
se nova pogajanja (v letu 2022) za plačne skupine iz sistematizacije delovnih mest v bolnišnici. 
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 75,17 %.  
Razlogi za višje stroške dela v letu 2021 glede na predhodno leto so: 
- višji dodatki za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni 

sektor v višini 48.567 EUR, 
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- višji 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 v 
višini 11.376 EUR, 

- višja redna delovna uspešnost v višini 46.486 EUR (saj se je v letu 2020 obračunala le za 
drugo polovico leta), 

- višji stroški bruto plač v višini 27.980 EUR, 
- višji stroški posebnih pogojev dela (nočni, nedeljski in praznični dodatki) v višini 17.842 

EUR in višji stroški delovne dobe v višini 6.888 EUR,  
- višji stroški nadurnega dela v višini 15.940 EUR (več nadurnega dela in višje osnovne plače), 
- višji stroški regresa za letni dopust za 16.168 EUR, 
- višji stroški prevoza na delo v višini 19.588 EUR, zaradi spremenjenega načina obračuna 

kilometrine (novi predpisi). 
-  
Primerjalno z letom 2020 so se zmanjšali: 
- stroški odpravnin in jubilejnih nagrad  v višini 21.180 EUR,  
- stroški nadomestil v višini 101.782 EUR (manj rabe letnega dopusta in izobraževanj – v 

višini 7.083 ur kar predstavlja 65.706 EUR; manj ur bolovanj v breme delodajalca – 2.423 
ur, kar predstavlja 21.819 EUR, manj karanten, varstva otrok  - v višini 1.541 ur, kar 
predstavlja 12.223 EUR, 

- več refundacij  - 5.371 ur, kar predstavlja nižji strošek dela v višini 64.079 EUR glede na leto 
2020. 

 
Obvladovanje stroškov izobraževanja 
Glede na epidemiološko situacijo v letu 2021 je bolnišnica podpirala funkcionalna in druga 
praktična usposabljanja oz. izpopolnjevanja zaposlenih, ki so potekala preko video-
konferenčnih povezav. 
 
Tabela 6: Realizacija stroškov povezanih z izobraževanjem za obdobje 2017 – 2021 

Leto 
Stroški izobraževanj – 
kotizacije 

Drugi stroški 
izobraževanj 

Skupaj stroški za 
izobraževanje 
zaposlenih 

2021 24.638 EUR  14.140 EUR 38.778 EUR 

2020 14.188 EUR 5.870 EUR 20.058 EUR 

2019 27.480 EUR 21.986 EUR 49.466 EUR 

2018 31.923 EUR 20.977 EUR 52.900 EUR 

2017 42.101 EUR 21.579 EUR 63.680 EUR 
                                                                                                                                                                                                              Vir: Finančna služba 

Zaposleni so se v letu 2021 izobraževali skupno 2880,50 ur. 
 
Dosledno izvajanje javnih naročil in nadzora nad naročanjem blaga in storitev 
Bolnišnica je v letu 2021 v okviru postopkov javnega naročanja skladno z določili Zakona o 
javnem naročanju uspešno izvedla naslednje postopke javnega naročanja, in sicer:  
 
Tabela 7: Pregled izvedenih javnih naročil v letu 2021 

Št. Predmet  JN Vrsta JN Izbrani dobavitelj 
Letna vrednost 
pogodbe z DDV 

Trajanje pogodbe 

1. 
Storitve čiščenja 

prostorov PB Idrija 
Odprti 
postopek 

MIV Servis, d.o.o. 305.097,60 EUR 1. 3. 2021-28. 2. 2026 
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2. 
Konvencionalna in 

ekološka živila 
Odprti 
postopek 

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

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

1. 10. 2021-30. 9. 2023 

 

 

 

 

 

3. 
Nakup dveh 

kombiniranih vozil 
NMV AUTOCOMMERCE, D.O.O. 

 
92.299,10 EUR 

16. 6. 2021-31. 12. 
2021 

4. 

Izvedba akreditacije 

po mednarodnem 

standardu za 

bolnišnice 

NMV IUZ d.o.o., Ljubljana 21.130,00 EUR 
1. 11. 2021-31. 10. 
2023 

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

Tabela 8: Pregled izvedenih skupnih javnih naročil v letu 2021 

Št. Predmet  JN 
Vrsta 

JN 
Izbrani dobavitelj 

Letna vrednost 
pogodbe z DDV 

Trajanje pogodbe 

1. 
Dobava zemeljskega 
plina 

SJN GEN-I d.o.o. 
 

57.566,00 EUR 1. 10. 2020-31. 12. 2021 

2. 
Dobava električne 
energije 

SJN PETROL d.d.,  39.080,08 EUR 1. 1. 2021-31. 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. 
SIMPS d.o.o 
  Svilanit svila                  
Hartmann Adriatic  
Sanolabor                         
Formadent                           

66,37 EUR 
341,60 EUR 
6.328,14 EUR 
11.407,00 EUR 
706,38 EUR 
620,00 EUR 
17.369,80 EUR  
705,00 EUR 
6.459,00 EUR        
8.896,00 EUR 
72,00 EUR 

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 

1. 5. 2021-31. 12. 2021 
 

4.  Pisarniški material SJN 

 Mladinska knjiga     
Trgovina d.o.o.,  

EXTRA LUX d.o.o., 
Ljubljana-Črniče 

7.130,00 EUR  

10.736,00 EUR 
1. 4. 2021-31. 3. 2023 

                                                                                                                                                 Vir: Finančna služba PB Idrija 
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Cilj 2: 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 
V skladu z interno Politiko odličnosti, kakovosti in varnosti ter Poslovnikom kakovosti smo v 
letu 2021 na področju razvoja sistema vodenja kakovosti spremljali in analizirali obvezne in 
neobvezne kazalnike kakovosti skladno s politiko kakovosti in varnosti v bolnišnici. Obvezni in 
neobvezni kazalniki bodo predstavljeni v poglavju Kakovost in varnost. 
 
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 2021 vstopila v nov triletni akreditacijski proces, kar pomeni, da smo v 
decembru 2021 opravili začetno 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 izven hospitalnih enot, sistem upravljanja s kadri ter varnost in urejenost fizičnega 
okolja. Glede na priporočila akreditacijske komisije za leto 2020, smo v bolnišnici pripravili 
načrt korektivnih ukrepov, v katerem smo določili ključne ukrepe za odpravo neskladij, ki so 
bila odpravljena do konca decembra 2021.  
 
Tabela 9: 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 

     

2021 Začetna presoja AACI 0 19 V teku 
                                                                                                                                                                                       Vir: Služba za kakovost 

Cilj 3: Izboljšanje učinkovitosti delovnih procesov. 
Učinkovito upravljanje sistema varstva osebnih podatkov  
Bolnišnica je na podlagi Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov že v letu 2018 imenovala 
pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov. Vzpostavili smo tudi 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 2021 
so bile zato usmerjene predvsem na področja glede uvajanja PCT pogoja v razmerju do 
zaposlenih in hrambe podatkov o izpolnjevanju navedenega pogoja. Bolnišnica je v tem smislu 
sledila smernicam, ki jih je pripravil in izdal urad informacijske pooblaščenke. Leto 2021 je bilo 
izjemno dinamično zaradi stalnih sprememb predpisov, ki so urejali pravila glede PCT pogojev. 
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Pooblaščena oseba je sodelovala z zdravnico za bolnišnične okužbe, z namenom, da se 
postopki preverjanja in hranjenja podatkov uredijo na način, ki je skladen s pravnimi akti. 
V letu 2021 je pooblaščena oseba sodelovala tudi na uvajalnem seminarju za novo zaposlene 
javne uslužbence, kjer izvaja predavanje glede varstva osebnih podatkov.  
Ker žal še ni bil sprejet novi zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, bolnišnica tudi še ni 
sprejela novega pravilnika o videonadzoru, čeprav je bil osnutek le tega pripravljen že v letu 
2020, saj naj bi po dostopnih informacijah novi zakon na novo opredelil tudi videonadzor. 
 
V letu 2021 ni bilo uvedenega nadzora glede varstva osebnih podatkov s strani zaposlenih, 
pacientov oziroma drugih oseb. 
1.  področje varovanja osebnih podatkov: sprotno posodabljanje ključnih dokumentov 

bolnišnice, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, vodenje evidenc zbirk osebnih 
podatkov in njihovo upravljanje in izvedba rednih notranjih nadzorov nad spoštovanjem 
pravil zaščite osebnih podatkov v bolnišnici, 

2. področje varovanja medicinske dokumentacije: dokončanje delne prenove ključnih 
internih aktov, ki urejajo področje varovanja medicinske dokumentacije, dostopa do 
dokumentacije in posredovanj dokumentacije tretjim osebam, ter izvedbo rednih notranjih 
nadzorov nad ravnanjem zaposlenih z medicinsko dokumentacijo,  

3. področje informacijske varnosti: notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni 
obliki ter ostalih varnostnih protokolov, ki sodijo v sklop ti. SUVI (sistema upravljanja 
varovanja informacij), revizijo varnostnih tveganj na informacijskem področju. 

 
Izboljšanje učinkovitosti delovnih procesov 
Bolnišnica je v okviru psihološke službe razširila  nabor psihodiagnostičnih sredstev (nakup 
sistema ADOS, računalniški program TAP) in posodobila način aplikacije določenih 
psihodiagnostičnih sredstev (prehod na elektronsko aplikacijo in vrednotenje). Delovna 
terapija je v sistemu Birpis začela vpisovati aktivnosti s svojega področja. 
 
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. V letu 2021 je 
stopila v veljavo klinična pot za paciente vključene v dnevno obliko obravnave na 
psihoterapevtskem oddelku. Sprejet je bil tudi Kodeks ravnanja: Pravila strokovnega in 
poslovnega  ravnanja v Psihiatrični bolnišnici Idrija ter revidiran Poslovnik kakovosti. Sprejeta 
je bila odločitev za merjenje organizacijske klime, načrt za pridobivanje ključnih kadrov v 
zdravstveni obravnavi. Podrobnejši opis v poglavju Kakovost in varnost. 
 
Priznanje statusa učnega zavoda za novo petletno obdobje 2021 - 2026 
Bolnišnica kot učna baza izvaja klinično usposabljanje študentov 3. letnika dodiplomskega 
študija zdravstvene nege za področje Zdravstvena nega in mentalno zdravje ter druge oblike 
praktičnega usposabljanja. Bolnišnica bo krepila in še naprej razvijala vlogo učne baze za vse 
profile, ki se ukvarjajo s področjem duševnega zdravja. Bolnišnici se je status učnega zavoda v 
letu 2021 iztekel (po petletnem obdobju). Bolnišnica je pristopila k pripravi vloge za pridobitev 
naziva za naslednje petletno obdobje. Bolnišnica bo kot učna baza sodelovala z Univerzo na 
Primorskem – Fakulteto za vede o zdravju in Fakulteto za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije, Univerzo v Mariboru – Filozofsko fakulteto, Univerzo v Ljubljani – 
Filozofsko fakulteto in Zdravstveno fakulteto, Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice, 
Fakulteto za zdravstvene vede Maribor, Fakulteto za uporabne družbene študije Nova Gorica 
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in Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo iz Postojne, ter skupaj z vzgojno-izobraževalnimi zavodi 
sodelovala pri promociji duševnega zdravja in destigmatizaciji duševnih bolnikov in duševnih 
bolezni (širitev sodelovanja na področju preventivno-svetovalne dejavnosti, organizacija 
specializiranih delavnic, priprava in izdaja informativnega gradiva ipd.). 
 
Spremljanje učinkovitosti izrabe virov 
Odbor za revizijo izrabe virov v bolnišnici je skladno z usmeritvami akreditacijskega standarda 
AACI v letu 2021 spremljal rezultate kazalnikov učinkovitosti ter drugih kazalnikov, ki jih vodijo 
skrbniki delovnih procesov. 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 (v januarju 2021) in nadalje ob načrtovanju ti. rdečih in sivih con, 
in sicer razpoložljivost potrebne medicinske opreme in njihovega nahajanja  ter v zvezi s tem 
ugotovljena tveganja ter na tej podlagi predlagal vodstvu sprejem potrebnih ukrepov. 
Podrobnejši opis v poglavju Kakovost in varnost. 
 

Cilj 4: Izboljšanje dostopnosti do ustrezne zdravstvene pomoči in oskrbe za osebe s 

težavami v duševnem zdravju. 

Kakovostna in varna obravnava v bolnišnici 
Cilji našega dela ostajajo znani: varna in strokovna obravnava, celosten pristop k zdravljenju, 
učinkovitejše sodelovanje s službami za duševno zdravje na terenu, boljša dostopnost do 
zdravstvenih storitev, ponudba kakovostnih programov oz. storitev. Bolnišnica bo  
uravnoteženo razvijala tako hospitalni kot tudi izven hospitalni del svoje dejavnosti. 
Kljub izrednim razmeram, ki so vladale v prvi (razglašena epidemija) in drugi polovici leta 
2021 (nadaljevanje epidemiološke situacije), se v bolnišnici nismo oddaljili od ciljev 
strokovne in varne obravnave, ki smo jo usmerili predvsem v aktivnosti zagotavljanja 
varnega 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 2021 kažejo, da so timi bolnišnice največji 
delež zdravstvenih storitev opravili za paciente iz OE ZZZS Koper (41%), sledi OE ZZZS 
Ljubljana (28%), OE ZZZS Nova Gorica (25%), OE ZZZS ostale (6%). 
 
Tabela 10: Delež opravljenih storitev po posameznih OE ZZZS v letu 2021 

 
OE ZZZS 

Delež 
storitev 
E0051 – 
PRIM. 

HOSP. DEJ 

Delež 
storitev 
E005 – 

PRIM. DN. 
BOL. 

Delež 
storitev 
E0750- 

PSIHOGERI
ATRIJA 

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 41% 24% 48% 70% 33% 37% 36% 

OE NG 32% 24% 33% 14% 47% 14% 13% 

OE LJ 21% 38% 15% 15% 20% 43% 44% 

OE KR 4% 14% 4% 1% 0 5% 5% 

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

Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev ambulantne specialistične obravnave v 
regiji 
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V letu 2021 je bolnišnica program specialistične ambulantne obravnave v višini 182.294 (87 % 
načrtovanih) točk izvedla v okviru lastne mreže psihiatričnih in klinično-psiholoških ambulant 
v Idriji, Logatcu, Postojni, Izoli, Kopru in Žireh. Program specialistične ambulantne obravnave 
je bolnišnica tudi v letu 2021 v celoti izvedla z lastnimi zaposlenimi oz. po potrebi na 
dislociranih lokacijah tudi s pogodbenimi sodelavci.  
 
Kljub epidemiji je bolnišnica v letu 2021 s prilagojenim načinom dela v specialistično 
ambulantni dejavnosti dosegla 87% realizacijo načrtovanih točk. 
 
V okviru Psihiatričnega dispanzerja Idrija sta organizirani ambulantna psihiatrična in 
ambulantna psihološka dejavnost, v kateri se izvajajo psihiatrični in psihološki pregledi, 
diagnostika, suportivna in analitska psihoterapevtska obravnava, motivacijski intervjuji in 
postopki, individualna kognitivno vedenjska terapija, skupinska dinamska obravnava, 
individualno učenje relaksacijskih tehnik, individualna socioterapevtska obravnava, treningi 
učenja socialnih veščin, tečaji avtogenega treninga, vedenjsko kognitivna skupinska 
psihoterapevtska obravnava, sistemska družinska psihoterapija ter psihodrama. Sodelujemo 
tudi z zaposlenimi v medicinsko kemičnem laboratoriju, kamor napotujemo ambulantne 
paciente v primeru tovrstnih indikacij. V obravnavo se glede na potrebe pacientov lahko 
vključuje tudi socialno delavko. V letu 2021 se je v okviru psihiatričnih ambulant opravilo 
111.674,30 ambulantnih točk v okviru psihiatričnih storitev (61 % delež) opravljenih 
ambulantnih točk), v okviru dejavnosti psihologov pa 70,619,30 (39 % delež) opravljenih 
ambulantnih točk v okviru psiholoških storitev. 
 

   Tabela 11: št. obiskov in amb. točk v izven hospitalni dejavnosti bolnišnice v obdobju 2017-2021: 

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

2021 13.908 182.294 

2020 13.629 177.781 

2019 14.141 201.582 

2018 13.788 198.430 

2017 13.546 201.752 
                                                                                                                                                                                  Vir: Evidenca BIRPIS 

 
Aktivnosti oz. novosti v letu 2021 
Delo v ambulantah je v prvi polovici leta potekalo omejeno, večinoma telefonsko (telefonsko 
svetovanje, telemedicinske storitve) zaradi od 19. 10. 2020 razglašene epidemije Covid-19. S 
koncem epidemije (15. 6. 2021) se je postopno pričelo ponovno prehajati na osebne preglede. 
Posodobila so se Navodila za obravnavo pacientov v ambulantah – SOP24/10 – 18. izdaja, v 
sklopu katerega pacienti izpolnjujejo obrazec Dejavniki tveganja za okužbo s SARS-COV-2, 
obrazec OB24/03 10, ki za paciente velja kot navodilo/obvestilo za naslednji pregled, da v 
primeru prisotnosti rizičnih dejavnikov Covid obolenja,  ne prihaja na nenujni pregled. Od 1. 7. 
2021 so se s strani ZZZS za izvajalce specialistične zunaj bolnišnične dejavnosti uvedle nove 
šifre za obračun storitev, ki se opravljajo brez prisotnosti pacienta. Obudilo se je ambulantno 
skupinsko psihoterapevtsko dejavnost, a v okrnjeni intenziteti. Dogovorili smo se, da prejmejo 
sms sporočilo pred predvidenim pregledom vsi pacienti. Paciente, ki prihajajo na prvi pregled, 
pa se nekaj dni pred pregledom tudi telefonsko kontaktira in povpraša glede rizičnih 
dejavnikov, vezanih na okužbo s COVID 19. 
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Zagotavljanje storitev bolnišnične skupnostne psihiatrične obravnave (PZS) v regiji 
V program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti je bolnišnica v letu 2021 vključevala paciente 
(velja za oba spola) s kroničnimi oblikami duševnih bolezni, predvsem tiste, ki so bili pogosto 
hospitalizirani v bolnišnici ali se zdravijo ambulantno, pa tudi osebe, ki so v program vključene 
na predlog svojcev, CSD, ambulantnega psihiatra, družinskih zdravnikov, CDZO ipd. Model 
skupnostne psihiatrične obravnave, ki ga izvaja bolnišnica, je oblikovan na način, da zagotavlja 
enakomerno pokritost in medsebojno povezanost vseh služb za duševno zdravje v skupnosti 
tako na primarni kot sekundarni ravni in s tem hitrejši odziv na potrebe ljudi z duševnimi 
motnjami. Program je dodana vrednost obstoječim programom, ki jih izvaja bolnišnica. V 
programu PZS smo v letu 2021 vodili skupaj 180 pacientov, od tega 96 moških in 84 žensk. V 
letu 2021 se je v program na novo vključilo 43 pacientov (velja za oba spola). Največ pacientov 
(77) smo vodili iz obalnega območja  43 % vseh vodenih, najmanj pacientov (14) pa iz sežansko-
kraškega območja 7,7 % vseh vodenih). 
 
Poročilo o delu PZS za leto 2021 je posebej objavljeno v Strokovnem poročilu bolnišnice. 
Delež vključenosti pacientov v program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti iz posamezne 
regije je razviden iz naslednje tabele: 
 
Tabela 12: Delež obravnavanih pacientov v PZS po posameznih regijah v letu 2021 

 
REGIJE 

DELEŽ 
obravnavanih pacientov po posameznih regijah 

Obalno območje: (občine: Koper, Izola, Piran, Ankaran) 
 

43% 

Novogoriško območje: (občine: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, 
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Brda, Kanal ob Soči, 
Ajdovščina, Vipava) 
 

11% 

Notranjsko območje: (občine: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica; 
Cerknica, Bloke Loška dolina, Logatec) 
 

26% 

Idrijsko-bovško območje: (občine: Žiri, Idrija, Cerkno, Tolmin, 
Kobarid, Bovec) 
 

12% 

Sežansko-kraško območje:  (občine: Sežana, Komen, Divača, 
Hrpelje-Kozina) 
 

8% 

                                                                                                                                                                                                               Vir: Poročilo PZS 
                                                                                                                                                                                                                   

V letu 2021 je bilo od vseh vodenih pacientov v programu (180 pacientov), med izvajanjem 
programa PZS hospitaliziranih 33 pacientov (17M, 16Ž), kar predstavlja  18,3 %  delež vodenih 
pacientov v 2021 (2020 16%,). Skupno beležimo 41 hospitalizacij. V povprečju je imel vsak 
hospitaliziran pacient v 2021 1,24 hospitalizacij (2020 1,2), katera je v povprečju trajala 40 dni 
(2020 33). 

 

Zagotavljanje storitev nadzorovane obravnave (v nadaljevanju NO) v regiji 
V program NO bolnišnica vključuje paciente (velja za oba spola), s sklepom o NO. NO odredi 
sodišče s posebnim sklepom na podlagi Zakona o duševnem zdravju, v skladu z načrtom NO, 
ki ga pripravi koordinator nadzorovane obravnave v bolnišnici. Program je dodana vrednost 
obstoječim programom, ki jih izvaja bolnišnica in zagotavlja izpolnjevanje zakonske določbe iz 
Zakona o duševnem zdravju. Poročilo o nadzorovani obravnavi za leto 2021 je posebej 
objavljeno v Strokovnem poročilu bolnišnice. Poročilo o nadzorovani obravnavi bomo poslali 
na MZ v roku, kot ga predvideva Zakon o duševnem zdravju (15. 3. 2022). Delež vključenosti 
pacientov v program NO v 2021 iz posamezne regije je razviden iz naslednje tabele: 
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Tabela št. 13: Delež obravnavanih pacientov v nadzorovani obravnavi po posameznih regijah v letu 2021 

 
REGIJE 

DELEŽ 
obravnavanih pacientov po posameznih regijah 

Obalno območje: (občine: Koper, Izola, Piran, Ankaran) 
 

50% 

Novogoriško območje: (občine: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, 
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Brda, Kanal ob Soči, 
Ajdovščina, Vipava) 
 

25% 

Notranjsko območje: (občine: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica; 
Cerknica, Bloke Loška dolina, Logatec) 
 

6% 

Idrijsko-bovško območje: (občine: Žiri, Idrija, Cerkno, Tolmin, 
Kobarid, Bovec) 
 

6% 

Sežansko-kraško območje:  (občine: Sežana, Komen, Divača, 
Hrpelje-Kozina) 
 

13% 

                                                                                                                                                                                                               Vir: Poročilo PZS 

 
V letu 2021 smo v NO vodili skupaj 16 pacientov (7M, 9Ž). Največji delež spremljanja v NO 
predstavljajo pacienti iz obalnega območja (50 % delež vodenih v NO), najmanjši pa pacienti 
iz notranjskega območja in idrijsko-bovškega območja (6 % delež vodenih v NO). V letu 2021 
je bilo od vseh vodenih pacientov v NO (8 pacientov), med izvajanjem NO hospitaliziran 1 
pacient (1 M), kar predstavlja  12,5 %  delež vodenih pacientov v NO v 2021. Pri 87,5 % vodenih 
pacientov (7 pacientov) ponovna hospitalizacija ni bila indicirana. Skupno beležimo 2 
hospitalizaciji, ki sta v povprečju trajali  po 42 dni.  
 

Zagotavljanje storitev v okviru programa obiska zdravnika na domu v regiji 
V program obiskov zdravnika na domu smo v letu 2021 vključili paciente (velja za oba spola), 
ki sicer v psihiatrični bolnišnici ali pri psihiatru še niso bili zdravljeni (po lastni volji ali brez 
privolitve, zaradi drugih objektivnih okoliščin ipd.), ne želijo sodelovati v programu 
skupnostnega psihiatričnega zdravljenja ali drugih oblikah pomoči, ki so na voljo v lokalnih 
okoljih, potrebujejo pa oceno psihofizičnega stanja in funkcioniranja v domačem okolju ter 
ustrezno strokovno pomoč na domu oz. usmeritve v zanje primerne oblike zdravljenja, imajo 
pridružene težave, predvsem odvisnost od psihoaktivnih snovi, odklanjajo zdravljenje ali slabo 
sodelujejo pri zdravljenju, predvsem z opuščanjem zdravil in kontrolnih pregledov, osebe s 
težjimi oblikami duševne motnje, ki trpijo zaradi akutnega poslabšanja duševne motnje, ki vodi 
v samomorilno in heteroagresivno vedenje, pri katerih je prišlo do upada v funkcioniranju, 
tako, da trpijo zaradi pridruženih socialnih, gmotnih, bivalnih, zaposlitvenih in izobraževalnih 
problemov ali telesne bolezni in slabe socialne mreže, so bili nevarni za druge ali spadajo v 
rizične skupine, ki potrebujejo selektivne preventivne intervencije.  
Program je dodana vrednost obstoječim programom, ki jih izvaja bolnišnica. 
 
V okviru programa, smo v letu 2021 obravnavali 163  pacientov (66 M, 97 Ž), z obiski na domu.   
Največ pacientov (97) smo vodili iz obalnega območja – 59,5 % vseh vodenih), najmanj 
pacientov (12) pa iz idrijsko-bovškega – 7,3 % vseh vodenih). Iz novogoriškega območja nismo 
obravnavali pacientov v okviru programa Obisk psihiatra na domu. 
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Tabela 14: Delež obravnavanih pacientov obisk psihiatra na domu po posameznih regijah v letu 2021 

 
REGIJE 

DELEŽ 
obravnavanih pacientov po posameznih regijah 

Obalno območje: (občine: Koper, Izola, Piran, Ankaran) 
 

60% 

Novogoriško območje: (občine: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, 
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Brda, Kanal ob Soči, 
Ajdovščina, Vipava) 
 

0% 

Notranjsko območje: (občine: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica; 
Cerknica, Bloke Loška dolina, Logatec) 
 

17% 

Idrijsko-bovško območje: (občine: Žiri, Idrija, Cerkno, Tolmin, 
Kobarid, Bovec) 
 

7% 

Sežansko-kraško območje:  (občine: Sežana, Komen, Divača, 
Hrpelje-Kozina) 
 

16% 

                                                                                                                                                                                                               Vir: Poročilo PZS 

 

Pridobitev naziva demenci prijazna točka (DPT) 
Z vzpostavitvijo DPT se je bolnišnica vključila v nacionalno mrežo Demenci prijaznih točk, ki so 
namenjene oblikovanju demenci prijazne družbe. Na osnovi znanj, spretnosti in izkušenj 
pridobljenih ob delu s pacienti z demenco, bodo zaposleni v bolnišnici lahko pomembno 
prispevali  k oblikovanju demenci prijaznega okolja tudi izven bolnišnice ter posredno vplivali 
na izboljšanje kakovosti bivanja oseb z demenco in njihovih svojcev  v  domačem okolju in v 
skupnosti. Za realizacijo navedenega ima bolnišnica potrebna znanja in s tem možnosti, da 
organizira pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem v obliki Informativno svetovalnega 
telefona ter znanja in možnosti izpeljave izobraževanj javnih delavcev in drugih 
zainteresiranih, ki se srečujejo z osebami z demenco.  Bolnišnica se je pridružila  nacionalni 
mreži Demenci prijaznih točk, ki delujejo pod okriljem Združenja Spominčica Alzheimer 
Slovenija 10. 6. 2021. Vzpostavitev DPT je dodana vrednost obstoječim programom, ki jih 
izvaja bolnišnica. 
 
Vzpostavitev informativno svetovalnega telefona za osebe z demenco in njihove svojce 
Zamisel o organizaciji informativno svetovalnega telefona je med člani multidisciplinarnega 
tima na geronto psihiatričnem oddelku bila prisotna že dlje časa. Povezana je predvsem z 
naraščanjem števila in potreb oseb z demenco in njihovih svojcev. Osebe z demenco in njihovi 
svojci po naših izkušnjah še vedno ne pridejo pravočasno do ustrezne pomoči in podpore ob 
nudenju pomoči. Stiske so velike, saj se svojci ob skrbi za bližnjega, pogosto ne znajdejo, so 
obremenjeni ter stalno izpostavljeni izgorevanju. Bolnišnica je kot del nadgradnje aktivnosti 
DPT, ponudila informativno svetovalni telefon za osebe in svojce z demenco. Sodelavci so na 
Informativno svetovalnem telefonu kličočim podali osnovne informacije o bolezni, kako 
komunicirati in sobivati  z osebo z demenco, o oblikah pomoči, informacije o tem, kam se 
obrniti po pomoč ipd. Oblika svetovanja je dodana vrednost obstoječim programom, ki jih 
izvaja bolnišnica. 
 
Programa kognitivne rehabilitacije 
Kognitivna rehabilitacija predstavlja niz sistematičnih nevropsiholoških terapevtskih metod, ki 
omogočajo krepitev oziroma ponovno vzpostavitev povezav med živčnimi celicami ter 
posledično izboljšanje kognitivnih funkcij. Uporablja se pri poškodbah ali boleznih možganov, 
ki lahko prizadenejo zmožnost zaznavanja, gibanja, mišljenja, govora, čustvovanja, vedenja in 



 

36 
  

ovirajo človeka pri skrbi zase, zaposlitvi, opravljanju različnih nalog znotraj družine ter 
medosebnih odnosih. Bolnišnica bo v okviru programa hospitalne in ambulantne obravnave 
pričela z izvajanjem aktivnosti storitev kognitivne  rehabilitacije. Priprava načrta za izvedbo  
omenjenega programa je bila realizirana. Z uvedbo predloga programa storitev je soglašal tudi 
strokovno-medicinski svet bolnišnice. Program je dodana vrednost obstoječim programom, ki 
jih izvaja bolnišnica. 
 

Cilj 5: Krepitev notranjih odnosov in gradnja kulture timskega pristopa, sodelovanja 
in delovanja v skladu z vrednotami bolnišnice. 
Bolnišnica je skladno s finančnimi zmožnostmi v tem okviru podpirala zlasti funkcionalno 
oziroma drugo strokovno in praktično izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanje v in 
izven bolnišnice.  
 

Vlaganje v znanje in razvoj človeških virov  
Bolnišnica je v letu 2021 izobraževalno dejavnost vodila v omejenem obsegu glede na omejitve 
povezane z epidemijo. Porabo finančnih sredstev za izobraževanje je bolnišnica sicer tudi v 
letu 2021 omejila z opredelitvijo izobraževalnih kvot ter rednim poročanjem vodij služb o 
realizaciji teh kvot.  
 

Merjenje organizacijske klime 
V letu 2021 smo pristopili k projektu primerjalnega raziskovanja organizacijske klime v 
slovenskih bolnišnicah - izboljševanje kakovosti v zdravstvu 2021 - merjenje org. klime in 
zadovoljstva (SiOK). 
 

Cilj 6: Ohranjanje čistega, zdravega in varnega delovnega in bivanjskega okolja. 
Varnost in zdravja pri delu sta sestavni in ključni del strategije razvoja bolnišnice, katere namen 
je preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje pojava tveganj za življenje in zdravje 
zaposlenih ter posledično zmanjševanje njihove odsotnosti z dela, krepiti vrednoto zdravja v 
delovnem okolju ter spodbujati prijazno in zdravju neškodljivo delovno okolje.  
 

Izvajanje aktivnosti varstva pri delu in požarne varnosti 
Varnost in zdravja pri delu sta sestavni in ključni del strategije razvoja bolnišnice, katere namen 
je preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje pojava tveganj za življenje in zdravje 
zaposlenih ter posledično zmanjševanje njihove odsotnosti z dela, krepiti vrednoto zdravja v 
delovnem okolju ter spodbujati prijazno in zdravju neškodljivo delovno okolje.  
 
Skladno z zahtevami mednarodnega standarda AACI smo v bolnišnici izvedli usposabljanje 
zaposlenih glede postopkov evakuacije in ukrepanja v primeru požara in drugih elementarnih 
nesreč ter pravilne rabe gasilskih in drugih pripomočkov za reševanje, izvedli pregled zasilne 
razsvetljave v vseh objektih bolnišnice, ter izvedli redne preventivne zdravniške preglede in 
posvetovanje z zdravnikom medicine dela ter svetovalcem za varnost in zdravje pri delu. 
Podrobnejši opis je v poglavju Kakovost in varnost. 
 

Investicijska vlaganja za zagotovitev optimalnih pogojev bivanja in varnosti zdravstvene 
obravnave 
Bolnišnica je v začetku leta 2021 na podlagi izkazanih potreb sektorjev in služb v bolnišnici 
sprejela operativni načrt potrebnih investicijskih del, nabav pohištvene opreme, perilnega 
inventarja, računalniške in druge tehnične opreme, medicinskih in drugih delovnih 
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pripomočkov, v katerem je opredelila prioritete in obseg nabav v letošnjem letu. Načrt sledi 
potrebam in finančnim zmožnostim bolnišnice. Podrobnejši opis je v poglavju investicije. 

 

Priprava na izdelavo idejnega načrta celovite prenove notranjosti objekta S  
Zaradi zagotavljanja trajnostne kakovosti bivanja in ohranjanja primernih pogojev zdravljenja 
duševnih bolezni je bolnišnica v letu 2021 nadaljevala z začrtanimi aktivnostmi za pripravo 
investicijske dokumentacije za prenovo notranjosti hospitalnega objekta S. Strokovna 
izhodišča bodo osnova za izvedbo prve faze projekta prenove objekta S, ki bo zajemala 
projektno nalogo, posnetek obstoječega stanja in IDZ – Idejno zasnovo. Delovna skupina, ki jo 
je za namen priprave izhodišč za prenovo objekta imenoval direktor bolnišnice, je že podala 
nekatere usmeritve, ki bodo podlaga za pripravo ustreznega načrta.  Priprava idejnega načrta 
se v letu 2021 še ni zaključila, predviden zaključek v letu 2022. Cilj ni bil realiziran tudi zaradi 
epidemioloških razmer in usklajevanj z arhitektom. 
 

Cilj 7: Razvoj informacijskega okolja. 
V letu 2021 smo realizirali dva večja zastavljena projekta, to je zagon nove internetne strani 
bolnišnice in postavitev sekundarnega diskovnega polja. Novo diskovno polje se je postavilo v 
stavbi A. Tako imamo sedaj tudi lokacijsko ločeno varnostno kopijo in pripravljeno 
infrastrukturo za nadaljnjo nadgradnjo informacijskega sistema, ki naj bi imel dva ločena 
strežniška sistema.  
 
Nadgradnja programske opreme s ciljem izboljšanja informacijske varnosti in učinkovitejše 
podpore procesom IT 
V letu 2021 se je realiziralo vse zastavljene cilje razen nadgradnje e-poštnega strežnika. Zaradi 
dotrajanosti ali dodatnih potreb se je nabavilo prenosne in fiksne računalnike, prav tako se je 
dokupilo licence za antivirusni program F- Secure , po preteku veljavnosti. Podaljšalo se je tudi 
licence za program QUIBA (pregled antibiotikov). Število licenc se je zmanjšalo, ker je bilo 
ugotovljeno, da vsi imetniki pravic tega programa ne uporabljajo. 
 
Največji preskok je bil realiziran na področju zagotavljanja kakovostnega varnostnega 
kopiranja podatkov, ki se sedaj shranjuje na ločeni lokaciji. Kopije so sedaj bolj varne in 
rekonstrukcijo podatkov je možno narediti v precej krajšem času. 
- Redne posodobitve programske opreme (Birpis, Lirpis, Raf, Lis, Saop ter operacijski 

sistemi). 
- Redni pregledi delovanja opreme ter popravila ali zamenjave po potrebi. 
- Pregledi in vzdrževanje pozivnega sistema v bolnišnici. 

 
Za potrebe testiranja na COVID-19 (pacienti in zaposleni) smo iz vidika zaupnosti podatkov o 
zaposlenih vzpostavili novo bazo BIRPISA, ki je tudi fizično ločena od obstoječe. Med letom se 
je izvedlo preko sedemdeset nadgradenj različnih informacijskih programov, ki se uporabljajo 
v bolnišnici. Potrebno je bilo uvesti elektronsko naročanje na laboratorijske izvide IMI. V letu 
2021 ni bilo večjih izpadov informacijskega sistema, prav tako ni bilo zaznati hujših 
kibernetskih napadov. V 2021 se je kontroliralo delovanje vseh sistemov. Redno se je 
menjavalo baterije na pager omrežju. Izvedli smo tri vaje uporabe pagerjev, kjer se je 
ugotavljalo samo delovanje sistema in odzivnost zaposlenih. Nadgradnja e-poštnega strežnika 
je načrtovana v letu 2022. 
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Prenova spletne strani bolnišnice 
Bolnišnica je dobila času primerno, lično in pregledno internetno stran, ki ustreza sodobnim 
standardom v tej panogi. Stran se je tudi prilagodila za obiskovalce s posebnimi potrebami 
(dostopnost za vse). Bolnišnica je redno posodabljala svoje spletne strani s praktičnimi 
informacijami za paciente, svojce, zaposlene, pa tudi širšo laično in strokovno javnost. 
 

Vzpostavitev intranetne strani bolnišnice 
Idejni projekt ni bil realiziran. Cilj vzpostavitve intranetne strani  bolnišnice je posodobitev in 
izboljšanje delovnih procesov uporabniške izkušnje ter boljša dostopnost do potrebnih 
informacij ter bo izboljšala komunikacijske povezave in informiranost zaposlenih. Realizacija 
projekta je načrtovana v letu 2022.  
 
 

44..22..  RREEAALLIIZZAACCIIJJAA  DDEELLOOVVNNEEGGAA  PPRROOGGRRAAMMAA  

 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

Obseg programa bolnišnice za leto 2021 je bil določen v Splošnem dogovoru za pogodbeno 
leto 2021 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 zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021. 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 2021, opredeljeno je število zaposlenih iz ur dela itd. 
 
Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 je PBI z ZZZS 
sklenila 2. 8. 2021. K tej pogodbi sta ZZZS in PBI sklenila še Aneks št. 1, s katerim je bil 
dogovorjen nov plan dodatkov k zdravljenju bolezni Covid v skladu z določili Aneksa št. 1 k 
Dogovoru 2021 od 1. 1. 2021. S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za 
pogodbeno leto 2021 je bil dogovorjen obseg programa, ki je razviden iz tabele 15. 
 

Tabela 15: Delovni program do ZZZS – plan in realizacija za l. 2021 

Dejavnost 
Plan 
2021 

Realizacija 
2021 

Indeks 
real 2021/ 
plan 2021 

130 341 E0051 - SPEC. BOL. DEJ.  - PRIMER 1.375 1.100 80 

130 341 E0055 - SPEC. BOL. DEJ.  - DN. OSK. PRIMER 80 21 26 

130 341  E0750- SPEC.BOL.DEJ.- PSIHOGERIATRIJA- PRIMER 140 126 90 

130 341 E0424 – SKUPNOSTNA PSIHIATRIJA 160 160 100 

130 341 E0426 – NADZOROVANA OBRAVNAVA 5 9 180 

230 241 E0273 in E0274 - SPEC. AMB. DEJ. - TOČKE 209.764 1782.294 87 

144 306 E0002 - BOL. ZDR. NEG. IN PAL. OSK. 3.408 1.373 60 

Število obiskov v spec. amb. dej. 12.864 13.908 108 

Število prvih pregledov 1.344 1.122 83 
  Vir. Evidenca Birpis 
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 Tabela 16:  Obseg programa zdravstvenih storitev v PB Idrija za leto 2020 in 2021 po pogodbi ZZZS 

DEJAVNOST 

OBSEG 
PROGRAMA 

ZZZS PO  
POGODBI 2020  

IZHODIŠČNE 
CENE PO 

POGODBI ZA 
LETO 2020 

(V EUR)) 

OBSEG 
PROGRAMA 

ZZZS PO  
POGODBI 

2021 
 

IZHODIŠČ
NE CENE 

PO 
POGODBI 
ZA LETO 

2021 
(V EUR) 

130 341 E0051  SPEC. BOL. DEJ.  - PRIMER 1.508 4.640,66 1375 4.874,59 
 

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

104 2.412,28 80 2.529,49 
 

130 341 E0750 PSIHOGERIATRIJA-PRIMER 0 0 140 5.842,76 
 

130 341 E0424 SKUP. PSIH. ZDRAV. - PRIMER 150 2.412,28 160 2.529,49 
 

130 341 E0426 NADZOROVANA OBRAVNAVA 5 2.412,28 5 2.529,49 
 

144 306 E0002 BOL. ZDR. NEG. IN PAL. OSK (BOD) 3.408 116,30 3408 121,09 
 

230 241 E0273/74 SPEC. AMB. DEJ.  (točk) 201.666 2,63 209.764 
 

2,76 
 

                                                                                                                                                                                              Vir: Finančna služba 

Na ZZZS smo v roku podali predlog za prestrukturiranje programa v letu 2021. Predlogi so bili 
sprejeti in niso imeli finančnega vpliva na končna priznana sredstva v pogodbi z ZZZS. 
 
V novembru 2021 smo na podlagi interventnega zakona iz proračunskih sredstev prejeli 
sredstva iz namena izpada pogodbenih programov v okviru 80 % nerealiziranega programa in 
sicer za obdobje januar-oktober 2021 (Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-
19 (ZDUOP).  Dodatna finančna sredstva, iz istega naslova, za obdobje november-december 
2021, pa so bila prejeta v februarju 2022. Skupna višina sredstev iz naslova interventnega 
zakona znaša 1.473.254,84 EUR. Sredstva so nam omogočila stabilnejše poslovanje bolnišnice, 
pri izpadu prihodkov iz nerealiziranega programa iz pogodbe z ZZZS. 
 
Na poslovanje bolnišnice je vplival tudi izpad dohodka s strani neakutne bolnišnične 
obravnave, zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri obračunavanju NBO. V okviru nadzora s strani 
ZZZS smo v roku podali pripombe na ugotovljene nepravilnosti, vendar niso bile upoštevane. 
Izpad dohodka je bil v vrednosti 166.271,10 EUR. 
 

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2021 do ZZZS in ostalih 
plačnikov  

Iz priložene tabele je razvidno, da program na področju akutne bolnišnične obravnave, dnevne 
obravnave in specialistične ambulantne obravnave ni bil realiziran v celoti.  

Tabela 17: Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa ZZZS v obdobju januar – december 2021 

OE 

130 341 
E0051  SPEC. 
BOL. DEJ.  - 

PRIMER 

130 341 
E0055    

SPEC. BOL. 
DEJ. -  DN. 

OSK. - 
PRIMER 

E0750-PSIHOGERIATRIJA-
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 
E0273/7
4 SPEC. 
AMB. 
DEJ. 

(točk) 

Št. 
obiskov 

Št. 
prvih 

pregledov 

OE Ljubljana 228 8 19 24 1 416 77.678 6.192 473 

OE Koper 451 5 61 112 6 676 67.207 4.992 271 
OE Nova 
Gorica 

355 5 42 22 1 969 25.849 1.854 263 
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OE Kranj 41 3 4 2 0 44 9.600 733 96 

OE Maribor 7 0 0 0 0 0 632 48 4 

OE Celje 6 0 0 0 1 0 319 24 7 
OE Ravne na 
Koroškem 

5 0 0 0 0 0 167 11 2 

OE Novo 
Mesto 

3 0 0 0 0 18 267 19 3 

OE Murska  
Sobota 

4 0 0 0 0 0 280 23 0 

OE Krško 0 0 0 0 0 0 294 12 3 

Skupaj 
realizirano 
ZZZS 

1.100 21 126 160 9 2.035 182.294 13.908 1.122 

Plan 2021 1.375 80 140 160 5 3.408 209.764 12.864 1.344 
% doseganja 
plana 

80% 26% 90% 100% 180% 60% 87% 108% 83% 

Razlika do 
plana 

-275 -59 -14 0 +4 *1.373 -
27.470 

+1.04
4 

-222 

                                                                                                                                                                          Vir: Finančna služba 

*realizirano je bilo 3.172 dni, vendar je bilo potrebno 1.137 dni stornirati (ugotovitve nadzora) 

 

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti 

V Psihiatrični bolnišnici ne izvajamo terciarne dejavnosti. 
 

4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov 

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.« Zaradi epidemioloških razmer se je 
projekt podaljšal v leto 2021 in decembra 2021 tudi zaključil. Psihiatrična bolnišnica Idrija v 
letu 2021 ni imela prihodkov iz omenjenega projekta. Prav tako v zaključno fazo projekta v 
letu 2021 nismo bili aktivno vključeni. 
 

4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje  

V bolnišnici aktivnosti Ministrstva za zdravje na področju vpeljevanja storitev eZdravja 
spremljamo  in v njem aktivno sodelujemo že vsa leta. 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.  
 
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). 
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V bolnišnici so vzpostavljene sledeče komponente projekta eZdravje:  
- eRecept, ki omogoča izdelavo elektronskega recepta,  
- eNaročanje, ki omogoča elektronsko napotitev in hitrejše naročanje preko enega 

spletnega portala na zdravstveno storitev pri vseh izvajalcih na sekundarni ali terciarni 
ravni, 

- dostop do podatkov zalednega sistema CRPP (Centralni register podatkov o pacientu),  
- zNET je varno zdravstveno omrežje, ki zagotavlja zanesljive in visoko razpoložljive 

povezave med vsemi izvajalci zdravstvenih dejavnosti. 
* Poročanje o cepljenjih se vrši preko vnosa podatkov v sistem eRCO.  

 
Tabela 18: Delež vključenih parametrov v storitve eZdravje konec leta 2021 

 2018 2019 2020 2021 

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

n.p. n.p. 5% 5% 

Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki so bili izdani v 
lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko 
posredovalni v Centralni register podatkov o pacientih. 

0% 30% 80% 90% 

Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer 
se še ni ustrezno povezalo 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% 0% 

               

                                       

44..33..  PPOOSSLLOOVVNNII  IIZZIIDD    
 

Finančni okviri poslovanja v letu 2021 

Poslovanje bolnišnice je bilo v letu 2021 pogojeno z makroekonomskimi izhodišči razvoja 
Slovenije ter drugimi ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti v okviru 
naslednjih dokumentov: 

- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi, 
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZZS, 
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih 

zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – 
ORZIUFSZZ7), 

- 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, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
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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), 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18  in 195/20 – odl. US), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 
174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21 – ZIPRS2122), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 
7/10, 3/13), 

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

- 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), 
- 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), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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- Uredba o 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), 

- 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). 
 

Tabela 19: Poslovni izid po letih v EUR 

 
 

LETO 
2020 

 
FN 

2021 
LETO 2021 

INDEKS 
Real. 2021 / Real. 

2020 

CELOTNI 
PRIHODKI 

10.148.834 11.183,93 11.049.475 1,08 

CELOTNI 
ODHODKI 

10.595.173 11.182.993 10.933.929 1,08 

POSLOVNI IZID -446.339 0 115.546 3,9 

Davek od 
dohodka pravnih 
oseb 

0 0 1.153,00 0 

POSLOVNI IZID Z 
UPOŠTEVANJEM  
DAVKA OD 
DOHODKA 

-446.339 0 114.393 3,9 

                                                                                                                                                                        Vir: Finančna služba 

 

Bolnišnica v letu 2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 115.546 EUR. Davek 
od dohodkov pravnih oseb je bil obračunan v znesku 1.153 EUR, kar pomeni, da je poslovni 
izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodkov 114.393 EUR. 
 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 
Bolnišnica ni realizirala pogodbenega obsega zdravstvenih storitev. V prvi vrsti je razlog za 
nedoseganje programa pri omejitvenih ukrepih, v okviru epidemioloških razmer v Republiki 
Sloveniji ki smo jih bili primorani izpolnjevati, da smo zagotovili varnost obravnavanih 
pacientov (velja za oba spola) in zaposlenih. Prav tako so bili primorani upoštevati 
epidemiološka navodila tudi drugih sektorji na primarni ravni. Sodelovanje pri obravnavah 
pacientov je bilo otežkočeno. Bolnišnica je izvajala programe v okviru 5 bolnišničnih oddelkov. 
(ženski sprejemni oddelek, moški sprejemni oddelek, gerontopsihiatrični oddelek, oddelek za 
zdravljenje odvisnosti in izolacijski oddelek).  
 
Zaradi epidemiološke in kadrovske situacije v bolnišnici v začetku leta 2021 oddelek za 
zdravljenje odvisnosti in psihoterapevtski oddelek nista delovala. Delovanje oddelka za 
zdravljenje odvisnosti se je ponovno vzpostavilo od 1. 3. 2021 (sprva na lokaciji S4, od 15. 3. 
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2021 dalje pa na lokaciji L1) do 17. 11. 2021. Zatem je bil hospitalni program delovanja 
ponovno prekinjen (ob vdorih okužb s SARS-CoV-2 na druge oddelke v bolnišnici in vzpostavitvi 
rdeče cone); implementiralo se je dnevno obliko zdravljenja pacientov na tem oddelku do 
konca leta. V času delovanja hospitalnega programa se je v psihoterapevtski proces 
individualno vključevalo tudi svojce pacientov, tekom delovanja dnevnega hospitalnega 
programa pa so bili svojci vključeni tudi v psihoterapevtsko skupino. Program 
psihoterapevtskega oddelka se je vzpostavil v dnevni hospitalni obliki zdravljenja pacientov od 
2. 11. 2021 dalje. V obeh primerih je KOBO indicirala osnovne ukrepe preprečevanja širjenja 
covid-19 za paciente in njihove svojce, ki so v programa prihajali iz domačega okolja.  
 
Ob začetku leta 2021 je na lokaciji L1 še vedno delovala ločena rdeča cona – covid oddelek, za 
zdravljenje pacientov, okuženih s SARS-CoV-2. Na enoti so se zdravili pacienti, ki so imeli 
sočasno duševno motnjo in potrjeno okužbo s covid-19, in pacienti brez duševne motnje, ki so 
bili za nadaljevanje zdravljenja in izolacije ob bolezni covid-19 premeščeni iz drugih somatskih 
bolnišnic. Oddelek je bil ob odpustu zadnje pacientke 11. 1. 2021 zaprt, vendar je bil po 
odredbi Ministrstva za zdravje (z namenom zagotavljanja kapacitet za bolnike s covid-19 brez 
duševne motnje) ponovno vzpostavljen 20. 1. 2021. Deloval je do 2. 2. 2021. 
 
V mesecu novembru smo v bolnišnici potrdili dva večja vdora okužbe s SARS-CoV-2, in sicer na 
oddelek L2 (gerontopsihiatrični oddelek, prva okužba pri zaposleni 6. 11. 2021) in S2 (na 
lokaciji L3, prve okužbe pri pacientkah in zaposlenih potrjene 12. 11. 2021). Sprva so se pogoji 
karantenskega oddelka vzpostavili na enoti L2 (dne 7. 12. 2021), nato pa se je na oddelku 
vzpostavilo pogoje rdeče cone (od 10. 11. 2021 na odprti enoti, od 14. 11. 2021 dalje pa na 
celotnem oddelku, vse do 4. 12. 2021). Na oddelku S2 so se pogoji karantenskega oddelka 
vzpostavili od 12. 11. 2021 do 22. 11. 2021 oz. do 29. 11. 2021 (karantenski oddelek le na 
odprti enoti), ko je celotni oddelek pričel delovati kot bela cona). Skupno smo ob teh vdorih 
potrdili 29 okužb pri pacientih in 10 okužb pri zaposlenih.  
 
Pri nedoseganju pogodbenega obsega največje odstopanje beležimo pri primerih v akutni 
bolnišnični obravnavi in pri dnevni obravnavi. Na realizacijo neakutne bolnišnične obravnave  
je vplivalo tudi zavrnitev priznanja 1137 dni neakutne obravnave ob izvedenem nadzoru ZZZS, 
razlage oz. pripombe na nadzorni zapisnik ZZZS so bile zavrnjene.  
 

Tabela 20: Vrednost nerealiziranega programa v l. 2021 

Dejavnost 
Obseg 

nerealiziranega 
programa 

Vrednost 
nerealiziranega 

programa v EUR* 

130 341 E0051 - SPEC. BOL. DEJ.  - PRIMER 275 1.340.512,25 
 

130 341 E0055 - SPEC. BOL. DEJ.  - DN. OSK. PRIMER 59 149.239,91 
 

130 341 E0750- SPEC.BOL.DEJ.- PSIHOGERIATRIJA- PRIMER 14 81.798,64 
 

130 341 E002 E0002       BOL - ZDRAVSTVENA NEGA (dni) 1.373 
 

166.271,10 

230 241 E0273 in E0274 - SPEC. AMB. DEJ. - TOČKE 27.470 75.818,00 
 

SKUPAJ 1.803.521,94 
-  

    Vir: Finančna služba PB Idrija 
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6. ČAKALNE DOBE  
 
V poročilu o čakalnih dobah v letu 2021 prikazujemo čakalne dobe in spremljajoče kazalce za 
prvi ali kontrolni psihiatrični pregled, za prvi ali kontrolni pregled pri odvisnih od alkohola, za 
EEG preiskavo ter pregled pri kliničnem psihologu.  
 
Večje število čakajočih je bilo pričakovano zaznati v skupini prvih psihiatričnih pregledov (4 
osebe) ter za pregled pri kliničnem psihologu (19), kjer je tudi v Sloveniji čakalna doba najbolj 
izražena. Veliki napori pri skrajševanju čakalne dobe v ambulantah kliničnega psihologa v 
Psihiatrični bolnišnici Idrija, so se ob boljši ponudbi izkazali kot zaenkrat uspešno krajšanje 
čakalne dobe tudi pri tej skupini čakajočih. Število čakajočih nad dopustno čakalno dobo je 
minimalno, eden v psihiatrični ambulanti ter eden v klinični psihološki ambulanti. 
 
V tabeli št. 21 so prikazani primeri in število odpovedanih terminov pod redno. Razporejeni so 
v dve skupini, sicer termini, ki so bili odpovedani zaradi odsotnosti izvajalca, v preteklem letu 
predvsem zaradi bolezni v zvezi s covidom oz. drugega bolniškega stanja. V tej skupini je bil 
izpad v skupini kontrolnih pregledov psihiatričnih pacientov, kjer predstavlja praktično 80 % 
obiskov v ambulantah. Obravnave pacientov s težko duševno motnjo je praviloma 
doživljenjsko. V tej skupini je zaradi izpada kontrolnega pregleda 34 pacientov prejelo nov 
termin, šest pacientov zaradi prvega pregleda pri odvisnosti od alkohola, pri štirih osebah na 
kontrolnem pregledu odvisnosti od alkohola.  
 
Druga skupina predstavlja odpovedan termin zaradi odsotnosti pacienta, večinoma na račun 
bolezni (29), ter so potrebovali zamenjavo termina za kontrolni pregled. Vsi pacienti, ki so imeli 
odpovedan termin »redno«, so bili pozneje opravljeni v nadomestnem terminu, predvidoma 
pri svojem zdravniku, kar pa je bil tudi razlog za daljše čakanje na redni termin. V nadaljevanju 
prikaza čakalnih dob je razvidno, da je število odpovedanih terminov pod »hitro« ali »zelo 
hitro« minimalno, vsi pacienti pa so dobili ustrezen nadomestni termin. Vsi pacienti, ki pridejo 
v bolnišnico »pod nujno« ali »zelo hitro«, so tudi v letu 2022 bili pregledani v urgentni 
ambulanti ter praktično ni bilo čakajočih, z izjemo tistih pacientov, ki so sami izbrali lečečega 
– pričakovanega psihiatra. Obrazec Čakalne dobe v prilogi bodo poslane na MZ, kot priloga 
tega poročila.
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Izvajalec ŠT.VZS NAZIV 

VZS 

ŠT. VSEH 

ČAKAJOČIH 

ŠT. 

ČAKAJOČIH 

NAD 

DOPUSTNO 

ČAKALNO 

DOBO 

ŠT. ODPOVEDANIH 

TERMINOV - REDNO 

ŠT. NAKNADNO 

ZAGOTOVLJENIH 

TERMINOV 

(storitev je bila 

izvedena) - 

REDNO 

ŠT. 

ČAKAJOČIH, 

KI ŠE ČAKA 

NA TERMIN 

- REDNO 

ŠT. ODPOVEDANIH 

TERMINOV - HITRO 

ŠT. NAKNADNO 

ZAGOTOVLJENIH 

TERMINOV 

(storitev je bila 

izvedena) - 

HITRO 

ŠT. 

ČAKAJOČIH, 

KI ŠE ČAKA 

NA TERMIN 

- HITRO 

ŠT. ODPOVEDANIH 

TERMINOV - ZELO HITRO 

ŠT. NAKNADNO 

ZAGOTOVLJENIH 

TERMINOV 

(storitev je bila 

izvedena) - ZELO 

HITRO 

ŠT. 

ČAKAJOČIH, 

KI ŠE ČAKA 

NA TERMIN 

- ZELO 

HITRO 

          termin 

odpovedal 

izvajalec 

termin 

odpovedal 

pacient 

    termin 

odpovedal 

izvajalec 

termin 

odpovedal 

pacient 

    termin 

odpovedal 

izvajalec 

termin 

odpovedal 

pacient 

    

10715 1040P PSIH.PR. 

- PRVI 

4 1 2 4 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 

10715 1040K PSIH.PR.-

KONTR. 

0 0 34 29 16 18 2 1 1 1 0 0 0 0 

10715 1044P PR. PRI 

ODVISN.-

PRVI 

0 0 6 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 

10715 1044K PR.PRI 

ODV. - 

KONTR. 

0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

10715 1471 EEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10715 2015P PR.PRI 

KL.PSIH. 

-PRVI 

19 1 0 0 3 10 0 0 0 3 0 0 0 0 

10715 2015K PR.PRI 

KL.PSIH.-

KONT. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP 

 

Psihiatrična bolnišnica Idrija ne izvaja službe NMP v okviru Urgentnega centra. 

 

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

 

Prihodki bolnišnice so se v letu 2021 povišali bolj kot odhodki. Poslovni izid bolnišnice v letu 

2021 se je izboljšal. PBI je v letu 2021 realizirala 114.393 EUR presežka prihodkov nad 

odhodki (z upoštevanje obveznosti za plačilo davka od dohodka pravnih oseb). Izkaz 

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

2021 in je obvezen del poročila in bo poslan na Ministrstvo za zdravje. 
                                                                                                                                                                         

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
V oceni gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja so izračunani kazalniki poslovne 
učinkovitosti in finančni kazalniki poslovanja. Kazalnika sta na podlagi 47. člena Splošnega 
dogovora za pogodbeno leto 2021 obvezna priloga tega dokumenta, v skladu s priloženo 
metodologijo. Obrazec je sestavni del poslovnega poročila za leto 2021 in bo poslan na 
Ministrstvo za zdravje. 

 

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI  

Tabela 22: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK 
LETO  
2018 

LETO  
2019 

LETO 
2020 

LETO  
2021 

INDEKS 
2021/ 2020 

1. Kazalnik gospodarnosti 0,97 1 0,96 1,01 1,05 

2. Delež amortizacijskih sred. v pog. ZZZS 3,97 4,01 3,95 5,05 1,27 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 72,60 50,33 88,32 112,39 1,27 

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,86 0,87 0,88 0,87 0,99 

5. Dnevi vezave zalog materiala 18,07 17,76 55,01 35,27 0,64 

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

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

8. Kazalnik zadolženosti 0,09 0,08 0,17 0,13 0,76 

9.Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z 
gibljivimi sredstvi 

5,45 5,92 3,15 
3,98 

1,26 

10. Prihodkovnost sredstev 0,67 0,71 0,77 0,84 1,09 

 

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

Finančni kazalniki poslovanja izkazujejo, da se je kazalnik gospodarnosti poslovanja bolnišnice 
v letu 2021 izboljšal in znaša 1,05 (2020: 0,96, 2019:1). Bolnišnica je v letu 2021 imela dovolj 
likvidnih sredstev in je uspela tekoče poravnavati vse svoje obveznosti. 
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10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI  
 
Uvajanje, spremljanje in izboljševanje kakovosti v bolnišnici sega v leto 2000. Sledi obdobje 
zaznamovano s številnimi aktivnostmi usmerjenimi v izdelavo kliničnih poti, spremljanje 
kazalnikov kakovosti, prijavljanje in analiziranje odklonov ter postavljanje internih standardov. 
Odločitev, da bolnišnica sistem vodenja kakovosti in zagotavljanja varnosti oskrbe gradi s 
pomočjo mednarodnih standardov za bolnišnice in ISO standarda, je bila sprejeta leta 2011. 
Sledila je uspešno pridobljena akreditacija mednarodnega standarda DNV ter v istem letu 
2012, narejena zasnova programa za delo na projektu ISO. V letu 2021 je bolnišnica zaključila 
drugi krog akreditacije po AACI standardu, s certifikatom ISO 9001:2008 in standardom EN 
15224. 
 

MATERIALNI KAPITAL BOLNIŠNICE  
 
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. 
 
Arhiv bolnišnice 
Delo v bolnišničnem arhivu je v letu 2021 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. 
 
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 
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pacientov,… ), le-ti pa so podlaga za izdelavo mnogih poročil za posamezne službe za letno 
poročilo bolnišnice oz. za analize, ki jih rabijo posamezni oddelki. 
 
Knjižnica 
V letu 2021 je v strokovni knjižnici bolnišnice potekalo redno vpisovanje novih knjig in redne 
izposoje, predvsem za osebne potrebe in potrebe izdelave različnih seminarskih nalog in 
diplom.   
 
                                              
Informacije javnega značaja v letu 2021 
V letu 2021 v bolnišnici nismo prejeli poziva za dostop do informacij javnega značaja, ki jih 
bolnišnica vodi in upravlja v svojih zbirkah podatkov. 
 

MORALNI KAPITAL BOLNIŠNICE 
 
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. 
 
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.  
 
V skladu z Zakonu o duševnem zdravju smo v bolnišnici v letu 2021 prijavili 382 oseb, ki so bili 
sprejeti na zdravljenje v nujnem primeru brez njihove privolitve (2020:344, 2019:397,  
2018:377, 2017:428, Število sprejemov brez privolitve je v zadnjih letih dokaj stabilna ter 
vključuje tako paciente, ki ne soglašajo z zdravljenjem zaradi bolezenskega stanja ter 
posledičnega nevarnega vedenja, nesposobnosti uvida v bolezensko stanje, v tej skupini pa so 
še vedno tudi pacienti, ki niso sposobni izraziti svoje volje.      
                                                                                                                                                                                        
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.  
 
Posebne varovalne ukrepe izvajamo v skladu s smernicami, ki jih je sprejel Republiški strokovni 
kolegij za psihiatrijo ter jih opredeljuje tudi Zakon o duševnem zdravju. V bolnišnici področje 
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natančneje opredeljuje klinična pot za obravnavo pacienta z agresivnim vedenjem. Bolnišnica 
spremlja tudi neobvezne kazalnike in sicer Delež pacientov v letu 2021, pri katerem je bil 
izveden PVU s pasovi v posteljo oz. fotelj (poročilo kazalnika je v prilogi strokovnega poročila).  
V bolnišnici uporabljamo posebne varovalne ukrepe tudi zaradi motenj v motoriki, hoji in 
ravnotežju pri bolnikih z demenco, saj je povišana nagnjenost k padcem. Za zagotavljanje 
varnosti pred padci ter poškodbami uporabljamo posebne varovalne ukrepe v fotelju. Osebje 
uporablja posebne varovalne ukrepe izključno za zagotavljanje varnosti ob primerih, ko so vse 
ostale intervencije izčrpane.  
 
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 2022 na podlagi 75. člena ZDZdr pred pristojnimi sodišči sprožila 26 
(2020:19, 2019:22) postopkov za sprejem osebe na varovano enoto socialno-varstvenega 
zavoda brez privolitve. V enem primeru je bila določena nadzorovana obravnava, v dveh pa je 
sodišče izdalo negativen sklep. DU je podal predlog v 7 primerih, CSD v 8 primerih in svojci v 
enem primeru. Vsi postopki še niso zaključeni. 
 
Ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja 
V Psihiatrični bolnišnici Idrija ne izvajamo hospitalnih ukrepov obveznega psihiatričnega 
zdravljenja, izvajamo pa ukrepe obveznega psihiatričnega zdravljenja v ambulantnih pogojih.  
 
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 letu 2021 je bila zastopnica v bolnišnici 66 
krat (2020:65, 2019:78, 2018:73, 2017:70,) in sicer praviloma pri več osebah v istem terminu.  
 



 

51 
  

DRUGI PARAMETRI STROKOVNEGA DELA V ZAVODU ZA ZAGOTAVLJANJE 
STROKOVNE UČINKOVITOSTI IN VARNOSTI  
 
SVET ZAVODA 
Svet zavoda se je v letu 2021 sestal na devetih sejah Sveta zavoda. 
 
STROKOVNI SVET  
Strokovno medicinski svet PB Idrija je v letu 2021 skupno zasedal na osmih sejah (5 rednih in 
3 izrednih). Sestajal se je na pobudo članov sveta ali drugih zaposlenih v bolnišnici in 
obravnaval aktualne vsebine ter v skladu s poslovnikom izražal mnenja ter predloge pri 
usmerjanju razreševanja ter izboljševanja vsebin na področju strokovnosti ter organizacije 
delovnega procesa za zagotavljanje kakovosti in varnosti zdravljenja bolnikov z duševno 
motnjo. Strokovno medicinski svet je v nepredvidljivem obdobju epidemije ter kadrovske 
problematike strokovnega vodstva bolnišnice opravljal naloge v skladu s poslovnikom 
Strokovno medicinskega sveta PB Idrija ter se trudil s podajanjem transparentnih informacij. 
Podrobnejši opis strokovnega sveta je opisan v strokovnem poročilu za leto 2021. 
 
ODBOR ZA KAKOVOST 
V letu 2021 se je Odbor za kakovost sestal na dveh srečanjih. 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 posledice izrednih razmer, ki so se v letu 2021 nadaljevale. V zadnjem četrtletju leta 2021 
je bilo v sklopu Kolegija direktorja in Kriznega štaba izpeljanih 8 sestankov Vodilna tema 
sestankov je bilo obvladovanje tveganj v notranjem okolju, ki so nastala ob nastopu četrtega 
vala epidemije (izpadi zaposlenih, prerazporeditev zaposlenih v drugo klinično okolje).  S strani 
Odbora za kakovost je bil potrjen nov dokument Kodeks ravnanja: Pravila strokovnega in 
poslovnega  ravnanja v Psihiatrični bolnišnici Idrija ter revidiran Poslovnik kakovosti. Sprejeta 
je bila odločitev za merjenje organizacijske klime, načrt za pridobivanje ključnih kadrov v 
zdravstveni obravnavi.  
 

KOMISIJA ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 
V letu 2021 je Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) spremljala in nadzorovala 
izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO). Aktivnosti so 
zajemale obvladovanje tveganj za pojavljanje okužb, povezanih z zdravstvom, pripravo 
strokovnih pisnih navodil v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih okužb, 
izvajanje ukrepov v primeru pojava odstopanj v predpisanih postopkih ali izrednih stanjih, 
povezanih z bolnišničnimi okužbami. Podrobnejši opis komisije za obvladovanje bolnišničnih 
okužb je opisan v strokovnem poročilu za leto 2021. 
 
COVID-19 
COVID-19 – okužbe s SARS-CoV-2  
Testiranje pacientov in zaposlenih na SARS-CoV-2 z molekularnimi PCR testi in hitrimi 
antigenskimi testi (HAGT) je v bolnišnici potekalo v skladu z nacionalnimi smernicami in 
internimi dogovori oziroma protokoli.  
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Molekularni PCR testi na SARS-CoV-2 
Molekularni PCR testi na SARS-CoV-2 pri pacientih. V letu 2021 je bilo pri pacientih odvzetih 
873 brisov za molekularni PCR test na SARS-CoV-2, od tega je bilo 34 pozitivnih.  
Molekularni PCR testi na SARS-CoV-2 pri zaposlenih. V letu 2021 so bili pri zaposlenih odvzetih 
103 brisi. Od tega je bilo 24 pozitivnih. 
Zaradi okužbe s SARS-CoV-2 je bilo z dela odsotnih 36 zaposlenih. 15 zaposlenih je okužbo 
pridobilo na delovnem mestu, 21 pa izven bolnišnice. 
 
Hitri antigenski testi na SARS-CoV-2 
Hitri antigenski testi na SARS-CoV-2 pri pacientih. V letu 2021 je bilo pri pacientih opravljenih 
2.719 testov, od tega je bilo 33 pozitivnih. 
Hitri antigenski testi na SARS-CoV-2 pri zaposlenih. V letu 2021 je bilo pri zaposlenih 
opravljenih 4.979 testov, od tega je bilo 26 pozitivnih. 
 
Parazitarna in druga respiratorna obolenja 
Parazitarnih in drugih respiratornih obolenj v letu 2021 ni bilo zaznati.  
 
 
Vpisovanje kritičnih podatkov v program Birpis 
Z namenom hitre zaznave pacienta, predhodno koloniziranega z večkratno odpornimi 
mikroorganizmi (MRSA, ESBL, CR, VRE) se je v program Birpis pričelo z vnosom diagnoze, ki že 
ob sprejemu opozori na morebitno kolonizacijo. Vnos izvede SOBO ob pridobitvi pozitivnega 
izvida. Podatek je pomemben za ustrezno namestitev pacienta, izvajanje nadaljnjih izolacijskih 
ukrepov in preprečevanje notranjih prenosov. Informacija o kolonizaciji z MRSA, ESBL, CR in 
VRE je tako transparentna že ob samem sprejemu pacienta v bolnišnico. 
 
Cepljenje proti COVID-19 
Cepljenje zaposlenih. V mescu januarju  2021 se je pričelo z izvajanjem cepljenja proti COVID-
19 za zaposlene v bolnišnici. V prvem tromesečju je bilo organiziranih šest terminov za 
cepljenje, cepilo se je 106 zaposlenih (53 %). Zaradi upada interesa za cepljenje in organizacije 
cepljenj na primarnem nivoju (ZD Idrija), so se zainteresirani zaposleni cepili izven PB Idrija. 
Tako v drugem in tretjem tromesečju ni bilo organiziranih terminov za cepljenje v PBI. Ob 
priporočilih NIJZ za cepljenje s tretjim, poživitvenim odmerkom se je v mesecu oktobru PBI 
ponovno organiziralo cepljenje. Do konca decembra je bilo na voljo pet terminov cepljenja. V 
četrtem četrtletju se je 64 zaposlenih cepilo s poživitvenim odmerkom, 7 pa s prvim, drugim 
ali obema odmerkoma. Konec leta je bila v bolnišnici precepljenost vseh redno zaposlenih 75 
%, od tega v medicinskem sektorju 84 %, v nemedicinskem sektorju pa 49 % (razvidno iz 
tabele) 
Cepljenje pacientov. V drugem tromesečju se je začelo tudi s cepljenjem pacientov. Cepivo je 
po predhodnem naročilu zagotovil ZD Idrija. Število vseh cepljenih pacientov je razvidno iz 
tabele. 
 
Nadzor nad cepljenjem in izvajanjem imunoprofilakse 
Cepljenje proti gripi. V cepilni sezoni 2020/2021 se je proti gripi cepilo 74 zaposlenih, kar 
predstavlja 44.6 %. Zaposlenim, ki so se odločili za cepljenje proti gripi, je stroške cepljenja 
pokrila delovna organizacija.  
Cepljenje proti hepatitisu B. Proti hepatitisu B sta bila v letu 2021 cepljena dva zaposlena. 
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Cepljenje proti tetanusu se je izvedli pri treh pacientih.  
Poročanje o cepljenjih se vrši preko vnosa podatkov v sistem eRCO.  
V okviru POBO se je leta 2021 nadaljevalo z dopolnjevanjem dokazil o cepljenju proti ošpicam 
pri vseh novo zaposlenih delavcih in Hepatitisu B pri novo zaposlenih zdravstvenih delavcih. 
 
Interno izobraževanje s področja obvladovanja bolnišničnih okužb  
Zaradi epidemioloških razmer ni bilo izpeljano. Bilo je večkrat napovedano in tudi 
odpovedano. Za zdravstveno nego in oskrbo je bila v mesecu maju organizirana strokovna 
delavnica s področja higiene rok, uporabe osebne varovalne opreme in preprečevanja prenosa 
okužbe. Skupno je bilo zaposlenim na voljo šest terminov. Udeležba je bila 89 %.  
 
KOBO je izvajala redni nadzor nad kvaliteto dela zunanjega čistilnega servisa  
V letu 2021 so se redno izvajali nadzori čistosti površin z odvzemi brisov s strani NLZOH. 
Odvzetih je bilo 80 vzorcev / brisov na različnih lokacijah. V mesecu februarju je bilo odvzeto 
predpisano število brisov in sicer na lokaciji S1 in L3. Iz dostavljenih izvidov je razvidno, da je 
bilo v enem vzorcu prisotno večje število drugih bakterij, ne patogenih, kar kaže na slabo in 
nedosledno čiščenje. Izpeljan je bil ukrep – dogovor z vodjo čistilne službe o temeljitem 
čiščenju oddelka v času od 24. – 28. februarja. Ob drugih odvzemih brisov povečanega števila 
bakterij niso ugotavljali. Podrobnejši rezultati so razvidni iz Poročila o odvzemu brisov. 
 
Nadzor nad zdravstveno neoporečno vodo / preprečevanje razrasta legionele 
V mesecu decembru 2020 je bil zaradi neustreznih izvidov vzorcev vode na prisotnost legionele 
na oddelku L1 izveden toplotni šok. Odvzeti vzorci vode po izvedbi toplotnega šoka v mesecu 
januarju niso pokazali nobenih odstopanj, prav tako tudi ne kasneje odvzeti redni vzorci vode. 
S strani vzdrževalne službe je potekalo redno izpiranje vodovodnih izlivk na oddelku S4, ki je 
bil zaradi reorganizacije bolnišnice v času epidemije zaprt.   
 
Mišja mrzlica 
KOBO je v mesecu maju opozorila na pojav mišje mrzlice in izdala navodila za preprečevanje 
širjenja bolezni. V letu 2021 je KOBO revidirala in dopolnila dokumente v okviru programa 
POBO in posodobila nekatera navodila v skladu z aktualno epidemiološko situacijo. Dodana je 
bila priloga dokumenta SOP 24 04 10 (Cepljenje proti COVID -19 ), dodan je bil nov dokument 
SOP 25 10 (Cepilna praksa v PBI), dopolnil se je SOP 24 10, izvedla se je korekcija dokumenta 
DSP 1 10, dopolnil se je SOP 24 10, ukinil se je obrazec OB 24/05 10, naredila se je korekcija 
dokumenta SOP 24 03 10 (Načrt pripravljenosti na epidemijo COVID - 19), spremenil se je 
protokol v dokumentu SOP 2 10 (Navodila in postopki ob incidentu), v dokument SOP 7 10 
(Epidemiološko spremljane okužb povezanih z zdravstvom) se je dodalo epidemiološko 
spremljanje okužb s C. difficile, dopolnil se je SOP 24 10.  
 
Člani KOBO so izvajali tudi cepljenja zaposlenih proti covid-19 od prihoda cepiv na tržišče v 
samem začetku leta. Na bolniških oddelkih so se izvajala tudi cepljenja pacientov. Tekom 
celotnega leta smo v Medicinsko kemičnem laboratoriju in na oddelkih izvajali hitre antigenske 
teste (HAGT) na SARS-CoV-2 virus pri pacientih in zaposlenih. PCR preiskave na SARS-CoV-2 so 
bile opravljene v zunanjem laboratoriju, zagotavljalo se je reden prevoz kužnin. 
  
Za namene testiranja zaposlenih s HAGT (ob potrebi po izpolnjevanju pogoja PCT na delovnem 
mestu) se vodi evidenca s strani SOBO o precepljenosti in prebolelosti pri vseh zaposlenih v 
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bolnišnici. Po navodilih MZ so vsi zaposleni prejeli navodila za redno spremljanje svojega 
zdravstvenega stanja ob prihodu in odhodu iz delovnega mesta tekom celotnega leta. KOBO 
je v sodelovanju z vodjo lekarne spremljala zaloge osebne varovalne opreme. Evidence  zalog 
OVO se redno pošilja na MZ. 
 

DELO ORGANOV PRISTOJNIH ZA SPREMLJANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI 
 
Komisija za kakovost  
Komisija za kakovost se je v letu 2021 formalno sestala enkrat. Izpostavljeni so bili ključni 
problemi na področju kakovosti in varnosti/sistemu vodenja kakovosti (vrzeli med procesi, 
nizka zavzetost zaposlenih, nizko število »vlečnih konjev« in pretočnost informacij). Člani 
Komisije za kakovost so se med letom srečevali še na več neformalnih srečanjih. Izpeljane 
aktivnosti so bile usmerjene v pregled in oceno tveganj, pripravo promocijskega materiala.  
 
Spremljanje kazalnikov v podpornih procesih (Vzdrževalna služba, Receptorska služba, Služba 
za perilni inventar) in odprava odstopanj je, s strani skrbnice sistema vodenja kakovosti, 
potekala tekom. Pregledi in nadzori, vsled ostalih aktivnosti skrbnice sistema vodenja 
kakovosti, niso bili ažurni. Izkazuje se nujno potreben načrt za prenos aktivnosti na skrbnike 
procesov (Vzdrževalna služba, Služba za perilni inventar).  
 
Sodelovanje z zunanjimi institucijami/ dobavitelji  
Z namenom dobrega poslovnega sodelovanja ter obvladovanja tveganj je bolnišnica v letu 
2021 sodelovala s predstavniki Pošte Slovenije, Okrajnim sodiščem v Idriji, Mladinskim 
centrom Idrija, Bolnišnico za otroke Šentvid pri Stični, Ministrstvom za zdravje, Varuhom 
človekovih pravic, Fakulteto za vede o zdravju Izola, itd.  
 
Nadzor nad dobavitelji se izvaja s strani Službe za oskrbo s prehrano (Reklamacije živil, 
Avtomatic servis), Službe za oskrbo s perilnim inventarjem (Peritex), Službe zdravstvene nege 
(MIV, d.o.o) in Finančnega sektorja (ostali dobavitelji). 
 
Delovanje Delovnih skupin za izboljšanje kakovosti v službi zdravstvene nege 
V okviru stroke ZN 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. Vse delovne 
skupine so bile, na podlagi ukrepa sprejetega v Službi zdravstvene nege, v letu 2021 aktivne. 
Na izpeljavo njihovih načrtovanih aktivnosti (povezanih predvsem z izpeljavo izobraževanj) je 
vplivala epidemiološka situacija.  
 
Odbor za izrabo virov 
Odbor se formalno ni sestal. Upoštevajoč epidemiološko situacijo se je sestanke prilagajalo, 
izpeljanih je bilo pet sestankov s posameznimi člani. Dobro zastavljeni sestanki in realizirani 
ukrepi so bili prepoznani in izpostavljeni tudi s strani zunanjih presojevalcev AACI.   
 
Obvladovanje tveganj 
Tveganja so predstavile, ocenile in, preko načrtovanih aktivnosti, obvladovale službe: Uprava 
bolnišnice, Zdravniška služba in Služba zdravstvene nege, Komisija za obvladovanje okužb, 
Medicinsko kemični laboratorij. Na področju obvladovanja tveganj se je ugotavljalo 
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pomanjkanje znanja in zmanjšanja zavzetosti za upravljanje s tveganji s strani vodij na ravni 
delovnih procesov.  
 
Obvladovanje 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. Drugo leto zapored se ugotavlja različen odnos služb do 
obvladovanja lastnih dokumentov, ki ni skladen s postavljenimi internimi pravili.  
 

REALIZACIJA AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI  
V nadaljevanju so predstavljene realizirane aktivnosti, ki se jih lahko upošteva pri oceni letnih 
ciljev (Psihiatrična bolnišnica Idrija, Program dela, Finančni načrt 2021). Izpostavljeni so zgolj 
cilji oziroma njihovi podcilji in aktivnosti, ki jih je izvedla, bila pri njih vključena in/ ali so bili v 
letu 2021 koordinirani s strani skrbnice sistema vodenja kakovosti.  
 
Notranje presoje sistema vodenja kakovosti 
V letu 2021 je bilo izvedenih 14 notranjih presoj. Notranje presoje so bile usmerjenje 
predvsem v preverjanje izpeljave korektivnih ukrepov iz prejšnjih notranjih presoj ali različnih 
nadzorov. Bolnišnica redno spremlja nezaključenost popisov bolezni in odpuščenih pacientov. 
Rezultati nadzora ponovno razkrivajo nedoslednost zgolj na dveh oddelkih, kjer je bil ponovno 
pisno opozorjen zdravnik. 
 
Morbiditetne in mortalitetne konference 
 V skladu s politiko izvajanja kakovosti je načrtovana vzpostavitev primerov pacientov, ki so 
umrli v bolnišnici in sicer v okviru oddelka tima, kjer je bil pacient zdravljen. 
 
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«) je, v primerjavi s prejšnjimi leti, v letu 2021 spremljal 
več izpeljanih korektivnih in preventivnih ukrepov s strani skrbnikov procesov. Ugotavljajo se 
je nepoznavanje pojmov (korekcija, korektivni ukrep) ter dejstvo, da se na neskladja odzovemo 
le s korekcijo, čeprav bi bil morda potreben korektivni ukrep tj. iskanje vzrokov za neskladje.  
 
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. Navedeno ni skladno z odstavkom 
zgoraj navedenega dokumenta (»V primeru, da oseba odgovorna za izvajanje procesa, 
sprejme določene korektivne ukrepe na podlagi ugotovljenih odklonov znotraj same službe, 
le‐te na opisan način opredeli in vnese na ustrezen obrazec ter preveri realizacijo in uspešnost 
izvedenih korektivnih ukrepov. Vodji sistema zagotavljanja kakovosti posreduje zapis, vsa 
ostala dokazila hrani v svoji službi.«).  
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Zunanji nadzori 
Bolnišnica je v letu 2021 imela več inšpekcijskih nadzorov (Inšpekcijski nadzor RS za delo, 
Zdravstveni inšpektorat). Izveden je bil Reden strokovni nadzor s svetovanjem v dejavnosti 
zdravstvene in babiške nege s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze 
strokovnih združenj medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Ugotovitve 
in izpeljava priporočil in/ali odklonov je bila na strani skrbnikov procesov. Priporočila so bila 
upoštevana in vgrajena v sistem, realizacija nekaterih aktivnosti še poteka/se prenaša v 
naslednje leto.   
 
V mesecu januarju (20. 1. 2021) je bil s strani Ministrstva za zdravje izveden nenapovedan 
inšpekcijski nadzor nad pravilno strategijo cepljenja proti COVID-19. Predstavljeni so bili 
podatki o do takrat cepljenih zdravstvenih delavcih in sodelavcih in posameznih zaposlenih iz 
nemedicinskega sektorja, ki so izrazili željo po cepljenju. Ob inšpekcijskem nadzoru se je 
ugotavljajo, da izvedenih cepljenj bolnišnica ne poroča v register eRCO ter tehnične težave, ki 
so botrovale le-temu. Nepravilnost je bila odpravljena do postavljenega roka (22. 1. 2021).     
 
Notranji nadzori. 
V mesecu septembru se je izvedla presoja po zahtevah standarda ISO 9001:2015, kjer komisija 
ni ugotavljala odstopanj. Notranji nadzori nad izvajanjem programa POBO so se izvajali po 
programu. Večjih odstopanj ni bilo opaziti. Najpogosteje se ob nadzoru pojavlja 
neoznačevanje roka uporabnosti mila in razkužilnih robčkov ter pomanjkljive evidence 
čiščenja in razkuževanja (posamezni manjkajoči podpisi izvajalcev).  
 
Akreditacija bolnišnice 
(Re)akreditacija in (re)certifikacija bolnišnice je potekala 13. in 14. decembra 2021. Presojana 
je bila po standardih AACI Interantional accreditation standard V5 in ISO 9001: 2015. 
 
Tabela 23: Akreditacija 

Leto Št. točk - skladnost  Št. večjih neskladij Število manjših neskladij 

2021 230 od 250 točk - 92% / 19 

2020 331 od 347 točk - 95.1% / 8 

2019 217 od 251 točk - 86%   / 13 

2018 240 od 285 točk - 84% 3 16 

2017 230 od 260 točk - 88% / 14 

 
Načrt za odpravo 19 manjših neskladij je pripravljen, določeni so roki in nosilci. Načrt bo 
realiziran v 2022. 
 
Spremljanje kazalnikov kakovosti  
Služba zdravstvene nege je bila tudi v letu 2021 neposredno (Kazalnik Padci, Kazalnik Razjeda 
zaradi pritiska, Izvajanje posebnega varovalnega ukrepa, Število neželenih dogodkov) in 
posredno (Kazalnik MRSA ter ostali kazalniki iz POBO, Kazalnik Zadovoljstvo s prehrano, 
Kazalnik Kako zadovoljni ste z zdravstveno obravnavo) vključena v spremljanje (merjenje in 
nadzor) in/ ali izvajanje aktivnosti za dosego ciljev pri obveznih in neobveznih kazalnikih 
kakovostih, ki jih spremlja bolnišnica. Kazalniki za katere je odgovorna Služba zdravstvene 
nege so podrobneje predstavljeni v prilogi Strokovnega poročila Službe zdravstvene nege in 
oskrbe.  
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Spremljanje Kako zadovoljni ste z zdravstveno oskrbo ter kazalnik Podaljšane hospitalizacije 
podrobneje predstavlja priloga Strokovnega poročilo za leto 2021. Razvidna je realizacija 
zastavljenih ciljev in aktivnosti. V Strokovnem poročilu za leto 2021 so navedeni še ostali 
kazalniki, ki se jih je spremljalo v okviru Zdravniške službe (Število pritožb in pohval, 
Spremljanje nezaključenost popisov bolezni).  
 
Tudi v letu 2021 je, poleg spremljanja, potekla še kvartalna predstavitev obveznih in 
neobveznih kazalnikov v okviru Odbora za kakovost, Komisije za kakovost in Kolegija 
diplomiranih medicinskih sester. Cilj je bila sprotna vpeljava korektivnih ukrepov in izboljšav. 
Izkazovala se je potreba po nujni, sprotni in ažurni analizi ter obravnavi odklonov. V povezavi 
s spremljanjem kazalnikov kakovosti se, podobno kot zadnja leta, izkazuje nujnost načrtovanja 
boljše informacijske podpore. 
 

OBVEZNI KAZALNIKI 

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO V 2021: 

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. 
 
Podrobnejši opis obveznega kazalnika je opisan v poročilu zdravstvene nege za leto 2021. 
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Tabela 24: Rezultati ocene zadovoljstva s posameznim dejavnikom v anketi l. 2021 

DEJAVNIK ZADOVOLJSTVA 2021/2020 
Ste bili zadovoljni s kontaktom izvajalca z vami pred obravnavo? 4,1 (3,8) 
So informacije o dostopnosti do zdravnika/ zdr. delavca objavljene na vidnem mestu? 4,1 (4,3) 
So se vam zdravstveni delavci predstavili ob prvem stiku? 4,3 (4,3) 
Ste bili seznanjeni z možnostjo podajanja pritožb, pohval? 3,9 (3,9) 
So bili zaposleni do vas vljudni in spoštljivi? 4,6 (4,7) 
Ste bili predhodno seznanjeni, kako bo potekala vaša obravnava? 3,9 (3,8) 
Je bila vaša obravnava izvedena takrat, ko je bilo to dogovorjeno? 4,3 (4,2) 
So se zdr. delavci dovolj poglobili v vaš problem, zdr. stanje? 4,5 (4,4) 
Ste bili vključeni v odločanje o vaši obravnavi? 4,2 (4,1) 
Ali so zaposleni spoštovali vašo zasebnost? 4,6 (4,6) 
Ali so zaposleni odgovorili na vaša vprašanja v povezavi z vašo obravnavo? 4,5 (4,6) 
Ali je bilo sodelovanje z vašimi svojci ali bližnjimi v skladu z vašimi željami? 4,2 (4,1) 
Ali ste dobili navodila za nadaljnjo (samo)oskrbo? 4,4 (4,5) 
So bili prostori čisti, urejeni in dovolj svetli? 4,6 (4,6) 
Ali je dostop do izvajalca dobro urejen? 4,6 (4,6) 

SKUPNA OCENA 4,4 (4,6) 
                                                                                                Vir: Kazalnik stopnje zadovoljstva PBI 2021 

REALIZACIJA CILJEV 

Obdržati delež izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov na 20% deležu. 

DOSEŽEN.  
 

Obdržati nivo zadovoljstva na povprečni 
oceni 4. 

DOSEŽEN.  

Ponuditi možnost spremljanja 
zadovoljstva pacientom v ambulantah. 

NEDOSEŽEN.  

Analizo in pripravo poročila izvajati 
skladno s pričakovanji MZ. 

DOSEŽEN.  

 

ŠTEVILO RAZJED ZARADI PRITISKA (RZP) 2021  
Podrobnejši opis obveznega kazalnika je opisan v poročilu zdravstvene nege za leto 2021. 
ŠTEVILO VSEH PADCEV V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2021 
Podrobnejši opis obveznega kazalnika je opisan v poročilu zdravstvene nege za leto 2021 
ŠTEVILO MRSA V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2021 
Podrobnejši opis obveznega kazalnika je opisan v poročilu zdravstvene nege za leto 2021 in v 
poročilu KOBO. 
ŠTEVILO POŠKODB Z OSTRIM PREDMETOM V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 
2021 
Podrobnejši opis obveznega kazalnika je opisan v poročilu zdravstvene nege za leto 2021. 
PREGLED OBVEZNIH KAZALNIKOV: 
 

    Vrednosti 2021 2021 

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

 
21 Razjeda zaradi pritiska (RZP)           

  1. kazalnik -  vse RZP 0,6 0 1,5 1,2 0,76 

  2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici 0.6 0 0,6 0,9 0,46 

  3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico 0 0 0,9 0,3 0,30 

67 Padci pacientov          
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  1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici 3,7 3,4 2,5 1,6 2,8 

  2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici 0,7 0,6 0,4 0,3 0,5 

  3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami 10 8,8 16,7 0 9,8 

71 MRSA          

  

Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzrone kužnine z namenom 

odkrivanja nosilcev MRSA? 

DA DA DA DA DA 

  

Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne 

kužnine? 

70 76 79 99 324 

  

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

tem tromesečju 

1 0 1 2 4 

  

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

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

sprejemu) 

1 0 1 2 4 

  

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

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

MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu) 

0 0 0 0 0 

65 Poškodbe z ostrimi predmeti 1 1 0 0 2 

  Higiena rok          

  Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo          

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

  Neustrezni sprejemi*          

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

 
NEOBVEZNI KAZALNIKI 

KAZALNIK ČAKANJA NA ODPUST: DNEVI, KO BOLNIKI, KI SO KONČALI ZDRAVLJENJE V 
AKUTNI BOLNIŠNICI, ČAKAJO NA ODPUST ZA LETO 2021 
Pogosto se ob sprejemu ali pa kmalu po začetku obravnave pokaže potreba po urejanju 
domskega varstva, stanovanjske skupnosti oz. kašne druge oblike, za pacienta primerne 
institucionalne oblike bivanja. Nemalokrat pa trenutne domače razmere preprosto ne 
dopuščajo, da bi se oseba vrnila domov (vsaj dokler se razmere ne uredijo). Večkrat pa se 
zgodi, da od zaključenega zdravljenja pa do dejanske namestitve v določeno ustanovo mine 
kar nekaj časa. Navodilo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve pravi, da pacient ne more biti odpuščen, v kolikor mu dane razmere ne dopuščajo 
dostojnega življenja. Tako ostane v bolnišnici, kjer zdravstveni tim zanj, skupaj z zunanjimi 
ustanovami, išče najprimernejšo rešitev. 
 
V primerjavi z letom 2020 se je čakalna doba za odpust bolnikov, ki so bili vključeni v 
podaljšano zdravljenje povečala (leto 2020 – 42,65 dni, leto 2021  - 46,9 dni). 
 

Tabela 25: Število podaljšanih hospitalizacij po posameznih oddelkih PBI 

 
 Št.bolnikov 

Skupno št. dni 
podal. 

hospitalizacije 

Povprečno št. dni 
 na oddelek (v dneh) 

Oddelek za zdravljenje odvisnosti 0 0 0 

Gerontopsihiatrični oddelek 42 1976 47 



 

60 
  

Splošni psihiatrični oddelek  0 0 0 

Ženski sprejemni oddelek 8 642 80,25 

Moški sprejemni oddelek  15 667 44,5 

Psihoterapevtski oddelek 0 0 0 

COVID oddelek 6 45 7,5 

Sprejemni izolacijski oddelek (S-IZOL) 0 0 0 

SKUPAJ 71 3330 46,9 

 
KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 
2021 
Prehrana v bolnišnici predstavlja neločljivi del zdravljenja. Prilagojena mora biti specifičnim 
potrebam pacienta, hkrati pa mora biti tudi kakovostna in uravnotežena. Izpolnjeni anketni 
vprašalniki Zadovoljstvo s prehrano v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Pacienti vprašalnik 
prostovoljno izpolnijo ob odpustu iz bolnišnice. Zagotovljena je anonimnost. 
 

REALIZACIJA CILJEV V LETU 2021 

Cilj: Ohraniti nivo izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov na 30 % deležu 

JE DOSEŽEN. Rezultati razvidni iz tabele 2.  

Cilj: Ohraniti nivo zadovoljstva s 
prehrano na enakem nivoju. 

DOSEŽEN. Rezultati razvidni iz tabele 3.  

Cilj: Ohraniti spremljanje in analizo 
anketnih vprašalnikov/ 3 mesece 

DOSEŽEN. Z namenom seznanitve z rezultati kazalnika so bili izvedeni 
sestanki z osebjem kuhinje in vodjo Službe za oskrbo s prehrano. 

Cilj: Sprotno vnašanje izboljšav/ 
korekcij/ k. ukrepov ob ugotovljenih 
odstopanjih. 

DELNO DOSEŽEN.  
Epidemiološka situacija v državi in bolnišnici ter, sočasna, kadrovska 
deficitarnost v Službi za oskrbi s prehrano je vplivala tudi na število izboljšav. 
Nadaljevalo se je z doslednim izvajanjem osnovnih pravil higienske prakse, 
skrbjo za ustrezno medsebojno razdaljo med obroki v centralni jedilnici, 
razkuževanjem in zračenjem prostorov, pripravljanjem obrokov v embalaži za 
enkratno uporabo za posamezne oddelke ter predpripravo pribora.  
Pri izbiri živil se je, v sklopu letošnjega javnega naročila, upoštevalo predloge 
zbrane na podlagi anketiranja. 

 
Podrobnejši opis kazalnika je opisan v strokovnem poročilu za leto 2021. 
 

KAZALNIK ZADOVOLJSTVA PACIENTOV Z OBRAVNAVO PZS 
V letu 2021  je bilo v program Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti (PZS) vključenih 180 oseb. 
Anketo smo po pošti poslali 102 osebam (tistim, ki so bili vodeni v programu PZS do junija 2021 
in so bili v domačem okolju), (52Ž in 50M). Vrnjenih smo dobili 49 anket (48 % poslanih anket). 
Od tega je na anketo odgovorilo 24 žensk  (kar predstavlja skoraj 49 %) in 21 moških (42,87 
%). V štirih primerih na anketnem listu ni bilo vseh podatkov glede spola. To predstavlja 8,2 %.  
Stopnja zadovoljstva oseb ženskega spola pred vključitvijo v program je bila ocenjena s 
povprečno oceno 2,9, med moškimi pa 3,19. Med programom samim je povprečna ocena 
počutja med ženskami, statistično gledano, malenkost boljša- 3,1. Med moškimi se je tudi 
nekoliko izboljšala in sicer je znašala 3,71. Povprečna ocena žensk glede odnosa članov tima 
do njih je znašala 3,67, med moškimi pa je znašala 4,57.  
 
Podrobnejši opis kazalnika je opisan v strokovnem poročilu za leto 2021. 
 
Tabela 26 : Rezultati ocene zadovoljstva pacientov s programom PZS  
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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) 

2021 2,90 3,1 3,19 3,71 

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 2021 

Tabela 27: Rezultati ocene zadovoljstva pacientov z odnosom tima PZS  

LETO Odnos članov tima 
(ocena Ž) 

Odnos članov tima 
(ocena M) 

2021 3,67 4,57 

2020 4,25 4,55 

2019 3,84 4,40 

2018 4,60 3,80 

2017 4,52 4,58 
                                                                    Vir: Poročilo PZS za leto 2021 

Velika večina pacientov (velja za oba spola) je izražala zadovoljstvo. Mnenja svojcev so v vseh 
primerih beležili anketiranci sami, zaradi tega je objektivnost odgovorov vprašljiva. Odgovori 
oz. navedbe anketirancev niso vedno smiselne glede na zastavljeno vprašanje. Prav gotovo pa 
so odraz njihovih razmišljanj. Glede na to, da jih veliko ni odgovarjalo na vprašanja, ki terjajo 
razmislek in kompleksnejši odgovor, bi bilo morda smiselno razmisliti in način anketiranja 
spremeniti na njim dostopnejši način. Zdi se, da bi bilo bolj smiselno samo označevanje, brez 
obširnega pisanja odgovorov. Povsem negativnih odgovorov ni bilo izkazanih.   
 

KAZALNIK UPRAVLJANJA SISTEMA HACCP: 
V letu 2021 smo v sklopu notranjega nadzora HACCP sistema opravili 5 vizualnih nadzorov na 
kavomatih. V letu 2021 se ni izvedla notranja presoja HACCP sistema zaradi zagotavljanja oz. 
obvladovanja prenosa COVID 19 med zaposlenimi in pacienti. V letu 2021 ni bilo 
organiziranega HACCP izobraževanja.  
 

KAZALNIK OBRAVNAVA INCIDENTOV: 
V letu 2021 sta bila obravnavana dva incidenta. V enem primeru je šlo za poškodbo kože ob 
obvladovanju agresivnega pacienta, v drugem pa za vbod z iglo. Zaposlena sta bila 
obravnavana v skladu s protokolom, do prenosa morebitne okužbe na zaposlena ni prišlo. 
 

KAZALNIK MERJENJA ORGANIZACIJSKE KLIME: 
Ob zaključku leta 2021 je bolnišnica pristopila k projektu merjenja organizacijske klime in 
zadovoljstva zaposlenih (SiOK). Vprašalnik je izpolnilo 59 zaposlenih (28%). Rezultati 
organizacijske klime in zadovoljstva pokažejo, da je povprečna ocena v zdravstvu v zadnjih treh 
letih ostala praktično na nespremenjeni ravni (2019 – 3,59, 2021 – 3,52), v PB Idrija pa je od 
zadnjega merjenja iz 3,48 padla na 3,33. Pri štirih kategorijah se beleži visoke ocene (Strokovna 
usposobljenost in učenje, Zadovoljstvo, Odnos do kakovosti in Motivacija in zavzetost), dobro 
oceno pri kategoriji Inovativnost in iniciativnost. Nižje in nizke ocene (tudi v primerjavi s 
prejšnjim merjenjem) imajo kategorije Vodenje, Notranji odnosi, Organiziranost, Notranje 
komuniciranje in informiranje, Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev.  
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Slika 1:Pregled posameznih kategorij organizacijske klime in zadovoljstva – Zdravstvo

 
Slika 2:Pregled posameznih kategorij organizacijske klime in zadovoljstva - PBI  

 
Že tretje leto zapored se leto zaključuje z nujnostjo prepoznati in obvladovati tveganja pri vseh 
aktivnosti v bolnišnici/ sistemu vodenja kakovosti in varnosti. Tudi v letu 2021 je bila ponovno 
na preizkušnji zmožnost sprejemanja sprememb in fleksibilnosti zaposlenih.  Vsakodnevno 
seznanjanje z epidemiološkim stanjem in novimi dejstvi ter vpeljava sprememb v bolnišnico je 
predstavljalo velik izziv in izkušnjo za vse vodstvene kadre, ki so v temu letu prevzemali/ 
prevzeli navedene vloge. Stalno spremljanje različnih resursov, odpiranje tabu tem, 
suportiranje ter ozaveščanje vseh zaposlenih o njihovi vlogi in edinemu skupnem cilju – 
zadovoljen in varen pacient je zahtevalo in bo zahtevalo tudi v prihodnje stalne analize in 
izpeljavo ukrepov.  
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11. 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 v letu 2021 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 2021. Na osnovi ugotovitev iz registra je bila 
pripravljena tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga temu poročilu. 
Ugotovitve nadzora nad izplačili dodatkov, vezanih na COVID-19 (po KPJS in interventnih 
zakonodaji), v skladu z dopisom Ministrstva za zdravje št. 0140-3/2021/30, z dne 31. 3. 2021 
pa smo v poslali na Ministrstvo za zdravje. 
 

12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 
 
V bolnišnici smo kljub zahtevnim pogojem poslovanja zaradi epidemije v letu 2021 sledili 
zastavljenim poslovnim in strokovnim ciljem, opredeljenim v Programu dela in finančnem 
načrtu za leto 2021. V nadaljevanju izpostavljamo tista ključna področja, kjer zastavljeni cilji 
morda niso bili ali so bili le deloma realizirani. 
 
Opisni del nerealiziranih področjih je podrobneje opisan pod točkami 4. Realizacija letnih 
ciljev. 
 

Opis cilja Ukrepi za dosego ciljev 
  

Kazalniki, s katerimi 
bomo merili 
učinkovitost izpeljanih 
ukrepov 

Ciljna vrednost  
kazalnika 

Ocena realizacije 

CILJ 1: 
Uravnoteženo 
poslovanje, 
doseženo z ukrepi 
na odhodkovni in 
prihodkovni strani 

5. Doseganje planiranega 
programa bolnišnice do 
ZZZS 

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

100% realizacija 
programa glede na 
plan 

• NI DOSEŽENO 
 

CILJ 2: 
Razvoj področja 
kakovosti in 
varnosti 

Spremljanje strokovne 
učinkovitosti - kakovosti 
in varnosti zdravstvene 
obravnave 

• spremljanje RZP 
 
 

• spremljanje padcev 
 

• znižanje na vrednost 
opredeljeno v tem 
načrtu 

• znižanje kazalnika na 
vrednost iz leta 2020 

• NI DOSEŽENO 
 
 

• NI DOSEŽENO 
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zdravstvene 
obravnave kot 
integralnega dela 
procesov 
zdravljenja in 
psihosocialne 
rehabilitacije ter 
poslovnih procesov 

• poškodbe z ostrimi 
predmeti 
 

 

• 0 incidentov 
 
 
 

 

• NI DOSEŽENO 
 
 
 
 

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 

 

• NI DOSEŽENO 

Cilj 4: 
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 
 
 

• povprečna zasedenost 
postelj v bolnišnici  

• 1.600 sprejemov ali več 
na hospitalno 
zdravljenje ter 100 ali 
več sprejemov na 
dnevno zdravljenje 
 

• od 80 do 85% 
 

• NI DOSEŽENO 
 
 
 
 
 

• NI 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 izven 
hospitalni dejavnosti po 
lokacijah 

• 100% realizacija glede 
na plan 
 
 
 

• 2% dvig opravljenih 
storitev v zunanjih 
ambulantah 

• NI DOSEŽENO 
 
 
 
 

• NI DOSEŽENO 

4. Idejni načrt prenove 
stavbe S 

Priprava izhodišč za 
oblikovanje idejnega 
načrta 

Priprava dokumenta • NI DOSEŽENO 
 
 

  
 

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 
Bolnišnica in njen vpliv v lokalnem okolju in regiji 
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.  
 

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 je naravnana k odprtosti in naravnanost v skupnost. Vpetost bolnišnice v lokalna 
okolja regije je ključen element njenega nadaljnjega razvoja, bistvo njenega dela pa v še 
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tesnejšem povezovanju z obstoječimi strokovnimi službami na terenu  na vseh ravneh tako 
zdravstvenega kot socialne varstva.(zdravstvenimi domovi, centri za duševno zdravje, 
patronažnimi službami, ambulantnimi psihiatri, centri za socialno delo, nevladnimi 
organizacijami ipd.). Bolnišnica se je preko svoje mreže izven hospitalnih enot v Idriji, Logatcu, 
Postojni, Izoli, Kopru in Žireh 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.  
 
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). 
 
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.  
 

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.  
 

14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 

POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
 
Program Psihiatrične bolnišnice Idrija je v letu 2021 naredilo v povprečju 211 zaposlenih (204 
iz delovnih ur). Na zadnji dan leta 2021 je bilo zaposlenih skupaj 206 uslužbencev. Obrazec 3: 
Spremljanje kadrov 2021 je obvezen del poročila in bo poslan na Ministrstvo za zdravje. 
 

1144..11..  PPRREEDDSSTTAAVVIITTEEVV  ZZAAPPOOSSLLEENNIIHH  PPOO  PPOOKKLLIICCIIHH  IINN  PPOODDRROOČČJJIIHH  DDEELLAA      

 

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

Povprečna starost zaposlenih v letu 2021 je bila 46,7 let, povprečna delovna doba pa 23,6 let. 
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Graf 7: Deleži zaposlenih po starostnih skupinah v letu 2021   

 

Bolnišnica beleži zelo visok delež zaposlenih v starostnih skupinah od 41 do 50 let, ki znaša 
skoraj 40 % ter v skupini od 56 do 60 let, kjer je delež 18,5 %. Mlajših uslužbencev v starostni 
skupini od 20 do 30 let je skupno okrog 8 %. Delež starejših od 60 let znaša 5 % in se je rahlo 
povišal.   
 
Fluktuacija zaposlenih v letih od 2000 do 2021 
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, po mnenju strokovnjakov, 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 je znašala 8,5 %, v lanskem letu pa 10,2 %.  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 dolgotrajnejše.    
 

Tabela 28: Število prihodov in odhodov zaposlenih v obdobju od 2011 do 2021 

LETO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Prihodi 19 12 5 3 4 12 13 10 20 13 15 

Odhodi 13 10 4 1 2 5 11 14 17 18 21 
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Graf 8: Število prihodov in odhodov vseh zaposlenih v letih od 2001 do 2021 

 

Podatki o prihodih in odhodih v obdobju zadnjih dvajsetih let kažejo na to, da je bilo v tem 

obdobju, z izjemo leta 2008, 2018, 2020 in 2021, 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 2021 je bilo 15 novih zaposlitev in 21 odhodov.  

Tabela 29: Prihodi in odhodi javnih uslužbencev v letu 2021                                                                                   

Prišli Odšli 

1 višji zdravnik specialist psihiater 1 direktor 

1 zdravnik sekundarij 1 višji zdravnik specialist psihiater 

1 pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege 1 zdravnica specializantka 

1 psiholog-skupinski terapevt 2 zdravnika sekundarija 

1 diplomirana medicinska sestra 1 klinična psihologinja specialistka 

1 psiholog-pripravnik 3 diplomirane medicinske sestre 

1 socialna delavka-pripravnica 1 delovni terapevt-skupinski terapevt 

2 srednji medicinski sestri/zdravstvenika 2 socialni delavki-pripravnici 

2 srednji medicinski sestri/zdravstvenika-pripravnika 1 delovna terapevtka-pripravnica 

1 kadrovik 1 psiholog-pripravnik 

1 receptor 4 srednje medicinske sestre/zdravstveniki 

1 oskrbovalka 1 kuhar V 
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1 pomočnik dietnega kuharja 1 receptor 

  1 pomočnik dietnega kuharja 

 

Zaposlili smo višjega zdravnika specialista psihiatrije, zdravnika sekundarija, pomočnika 
direktorja za področje zdravstvene nege, psihologa – skupinskega terapevta, diplomirano 
medicinsko sestro, psihologa pripravnika, socialno delavko – pripravnico, dve srednji 
medicinski sestri, dva pripravnika v zdravstveni negi, ki sta po opravljenem strokovnem izpitu 
ostala v delovnem razmerju kot srednji medicinski sestri oz. zdravstvenika, kadrovika, 
oskrbovalko in pomočnika dietnega kuharja. Vse zaposlitve so nadomestne, bodisi zaradi 
planiranih upokojitev, bolniških oziroma porodniških odsotnosti. 

Delovno razmerje v bolnišnici je, zaradi zaposlitve pri drugem delodajalcu, prenehalo 
direktorju bolnišnice, višjemu zdravniku specialistu psihiatrije, trem diplomiranim 
medicinskim sestram, delovnemu terapevtu – skupinskemu terapevtu, dvema srednjima 
medicinskima sestrama, kuharju in pomočniku dietnega kuharja. Upokojili sta se klinična 
psihologinja specialistka in srednja medicinska sestra. Srednji medicinski sestri oz. 
zdravstveniku je delovno razmerje prenehalo zaradi smrti, zdravnica specializantka se je 
zaposlila drugje, saj je bila predvidena za Goriško regijo.  Pripravniki (razen v zdravstveni negi) 
so se zaposlili drugje, zdravnika sekundarija pa se nista odločila za specializacijo s področja 
psihiatrije.  

 

Graf 9: Število prihodov in odhodov zdravstvenih delavcev in sodelavcev v obdobju od 2001 do 2021 
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Od leta 2017 beležimo v medicinskem sektorju beležimo več odhodov kot prihodov (izjema je 
leto 2019).   Bolnišnica si bo tudi v prihodnje prizadevala za privabljanje in zaposlovanje kadra, 
predvsem na področju zdravstvene nege, kjer je v bližnji prihodnosti planiranih več upokojitev. 
Bolnišnica glede promocije kadrov stalno sodeluje z osnovnimi in srednjimi šolami iz domače 
in sosednjih občin ter regije ter z drugimi organizaciji in se trudi promovirati zdravstvene 
poklice. 

Odsotnosti zaposlenih v letu 2021  

Skupna delovna obveznost vseh zaposlenih je bila v preteklem letu 442.589 ur oziroma nekaj 
več 55.324 delovnih dni. Delovna obveznost posameznega zaposlenega, ki dela polni delovni 
čas je 2.088 ur ali 261 delovnih dni. Zaposleni so bili na delovnem mestu v okviru rednega dela 
prisotni skupno 314.726 ur ali nekaj več kot 39.340 delovnih dni, posameznik pa v povprečju 
1.491,6 ur ali dobrih 186 delovnih dni.  
- Zaposleni so porabili skupno 68.045 ur rednega in izrednega dopusta ali 8.505,6 delovnih 

dni (na zaposlenega odpade v povprečju dobrih 40 dni dopusta, kar je nekoliko manj kot 
prejšnje leto). 

- Bolniško odsotni so bili zaposleni v letu 2021 skupno 33.149,5 ur ali 4.143,7 delovnih dni 
(v breme bolnišnice 17.458,5 ur).  

- V letu 2021 je bilo na porodniškem oziroma starševskem dopustu 5 uslužbencev Skupaj so 
bili odsotni 4.931,19 ur ali 616,4 delovnih dni.  

- Na izobraževanju so bili zaposleni 2.880,5 ur ali 360 dni, kar je precej več kot v letu 2020, 
saj so se številna izobraževanja izvajala na daljavo. 

- Na študijskem dopustu so bili zaposleni skupaj 712 ur ali 89 delovnih dni. 
- Ostale odsotnosti zaposlenih zaradi drugih utemeljenih razlogov (krvodajalske akcije,  

pričanja na sodišču in drugo), so v letu 2021 znašale 92 ur oziroma 11,5 delovnih dni. 
Bolnišnici so tovrstni stroški refundirani. 
 

Graf 10: Delež odsotnosti zaposlenih v letu 2021 
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61 % vseh odsotnosti v letu 2021 predstavlja letni dopust zaposlenih, kamor je vštet tudi 
izredni dopust. Skupno število dni dopusta se v zadnjem obdobju veča, kar lahko pripešemo 
dejatvu, da se viša povprečna starost zaposlenih, prav tako pa tudi delovna doba. Delež 
odsotnosti zaposlenih zaradi porodniškega in očetovskega dopusta je bil v letu 2021 nižji, kot 
v letu 2020. Bolniške odsotnosti so glede na leto 2020 znatno višje.   

Delež odsotnost zaradi poškodb je v primerjavi s predpreteklim letom ostal približno enak. 
Poškodbe oziroma nezgode na delu so bile v letu 2021 zabeležene le tri, od skupno sedmih. 
Pri štirih je šlo za poslabšanje zdravstvenega stanja po prejemu cepiva proti COVID-u 19. 
 
Okužbe s SARS-CoV-2 so povzročila odsotnosti, s katerimi se bolnišnica kot delodajalec v 
preteklosti ni srečala. V letu 2021 so bili zaposleni odsotni zaradi različnih vzrokov, ki so v 
neposredni povezavi z okužbami oziroma boleznijo. Preko 43 % odsotnosti predstavlja 
izolacija, približno 36 % karantene, 17 % pa varstvo otrok.    
V celotnem obdobju leta 2021 je bilo, zaradi okužbe s SARS-CoV-2, poslano osebnim 
zdravnikom 14 prijav nezgod-poškodb pri delu oziroma izjav o okužbi na delovnem mestu, 
kljub dosledni uporabi zaščitnih sredstev. 
 
Graf 11: Delež odsotnosti zaposlenih v letu 2021, ki so nastale v povezavi s COVID-19 
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Graf 12: Povprečno število dni odsotnosti na zaposlenega zaradi bolezni ali poškodbe 2016-2021 

 

Število dni bolniške odsotnosti na zaposlenega je bilo najvišje med oskrbovalci in v zdravstveni 
administraciji. V obeh službah je zaposlenih manjše število uslužbencev, zato daljša bolezenska 
odsotnost posameznega uslužbenca lahko povzroči večji odklon.  
 
Graf 13: Delež odsotnih delavcev zaradi bolezni in poškodb v obdobju 2012-2021 

 

Bolniška odsotnost se je v primerjavi s preteklima dvema letoma zvišala. Bolniška odsotnost v 
breme bolnišnice se je v zadnjem letu rahlo znižala, povišala pa se je bolniška odsotnost v 
breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kar pomeni, da je bilo v primerjavi s predpreteklim 
letom več dolgotrajnejših bolniških odsotnosti  nad 30 delovnih dni. 
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Graf 14: Delež odsotnih delavcev zaradi porodniške ali očetovskega dopusta v obdobju 2012-2021 

 

Delež odsotnosti zaposlenih zaradi porodniškega in očetovskega dopusta se od leta 2016 
konstantno niža. 4 uslužbenke je bilo del leta na porodniškem oziroma materinskem dopustu 
ter 1 uslužbenec na očetovskem dopustu.  
 

Starostna struktura zaposlenih  

Tabela 30: Poprečna starost zaposlenih v letih od 2011 do  2021 na zadnji dan leta                                                                                  

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Poprečna 

starost  
40,5 40,6 41,6 41,8 42,6 43,4 44,1 44,3 45,2 44,4 45 46,7 

 
Tabela prikazuje poprečno starost zaposlenih od leta 2010 do konca leta 2021, iz katere je 
vidno dokaj konstantno višanje poprečne starosti javnih uslužbenk in uslužbencev v bolnišnici. 
V letu 2019 se zaposlilo nekaj več mlajših uslužbencev, zatem pa se povprečna starost 
zaposlenih zopet dviga. 
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Graf 15: Delež zaposlenih zdravnikov specialistov po starostnih skupinah v letu 2021 

 

60 % zaposlenih zdravnikov specialistov presega starost 50 let, 20 % jih je v starostni skupini 
od 46 do 50 let, 20 % pa mlajših od 46 let. V bolnišnici sta zaposlena dva zdravnika 
specializanta. 
 
Graf 16: Delež zaposlenih diplomiranih medicinskih sester po starostnih skupinah v letu 2021 

 

Večina zaposlenih diplomiranih medicinskih sester je starih med 46 in 50 let, 11 % se jih bo v 
bližnji prihodnosti upokojilo. 
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Graf 17: Delež zaposlenih srednjih medicinskih sester po starostnih skupinah v letu 2021 

 

 

Starostna struktura pri srednjih medicinskih sestrah oziroma zdravstvenikih kaže, da 34 % 
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. 
 
Število in struktura zaposlenih 
Izobrazbena struktura v bolnišnici stalno raste. Delež zaposlenih, ki imajo več kot 
srednješolsko izobrazbo znaša 50 %, kar je za srednje veliko specialistično bolnišnico izjemno 
dober pokazatelj strokovnosti. 
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Graf 18: Prikaz izobrazbene strukture zaposlenih v letu 2021 

                                                                                                                    

                                                                                                   

Tabela 31: Delež zaposlenih v med. in nemed. sektorju od leta 1992 do 2021                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                          

Podatki iz tabel in grafov kažejo na to, da se je bolnišnica v zadnjih dvajsetih letih  kadrovsko 
precej  okrepila. Povprečno število zaposlenih v medicinskih službah se je v obdobju od leta 
2000 do 2020 znatno povečalo, in sicer iz 144 na 174, v lanskem letu pa padlo na 168, število 
zaposlenih v nemedicinskem sektorju pa se je zmanjšalo iz 46 na 38.   
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Graf 20:  Delež zaposlenih v medicinskem sektorju leta 2021 

 

Število zaposlenih v medicinskem sektorju se je v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko 
zmanjšalo. Vzrok je v večjem številu odhodov srednjih in diplomiranih medicinskih sester, ki 
se zaposlujejo v primarni zdravstveni dejavnosti.  
 
Razmerje med zaposlenimi v medicinskem sektorju in nemedicinskimi uslužbenci se je tako 
spremenilo iz 70:30 v letu 1992 na skoraj 82:18 v letu 2021, s tem, da se je bistveno izboljšala 
tudi izobrazbena struktura zaposlenih. Tako nizek delež zaposlenih v nemedicinskem sektorju 
je mogoč, ker storitve pranja perila in čiščenja izvajajo zunanji izvajalci.   
 

14.1.2. Ostale oblike dela 

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v bolnišnici zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev, pripravništva 
in specializacij, zaposlenih za določen čas skupaj 6 uslužbencev, od tega 2 specializanta 
psihiatrije, 1 pripravnica ter po 1 uslužbenec v službi zdravstvene oskrbe, v službi za oskrbo s 
prehrano in v psihološki službi. 
 
V letu 2021 je imela bolnišnica sklenjenih 7 pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas, zaradi 
večinoma zaradi starševstva in delnih invalidskih upokojitev. 
 
V letu 2021 je imela bolnišnica sklenjenih 7 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, 1 
pogodbo za opravljanje specialističnih psihiatričnih pregledov, 1 pogodbo za opravljanje 
klinično psiholoških pregledov, 1 pogodbo z administratorko za opravljanje dodatnih 
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administrativnih del v izvenhospitalni dejavnosti,  ter 1 pogodbo za interno raznašanje pošte 
in za nadomeščanje odsotnosti v prevozni službi.  
 
V letu 2021 je bolnišnica štipendirala 3 dijake za srednješolske programe zdravstvene nege in 
študenta zdravstvene nege, skupno torej 4 štipendije.  
 

14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

V letu 2021  je v bolnišnici pripravništvo opravljalo 6 uslužbencev, od tega 2 tehnika 
zdravstvene nege in 2 socialna delavca in 1 delovni terapevt in 1 psiholog, nekateri le del leta. 
Izbirni del sekundariata sta opravljala 2 zdravnika, ki sta predtem že zaključili pripravništvo in 
opravila strokovni izpit. Več uslužbencev bolnišnice se samoiniciativno izobražuje tako na 
dodiplomski kot na podiplomski stopnji. 
 

14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

V bolnišnici so poleg zdravstvene organizirane tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki so nujna 
podpora izvajanju programov zdravstvenega varstva. Glede na obstoječe tržne možnosti in 
cenovno konkurenčnost opravljanja določenih specifičnih storitev, je bolnišnica izvajanje teh 
storitev oddala zunanjim pogodbenim izvajalcem. Te storitve so naslednje: 
- pranje bolnišničnega perila, 
- čiščenje bolnišničnih prostorov, 
- urejanje bolnišničnega parka. 
-  

Pranje bolnišničnega perila se že več kot dvajset let izvaja preko zunanjega ponudnika, saj 
bolnišnica nima ustreznih prostorov in opreme za izvajaje te dejavnosti. V službi za oskrbo s 
perilnim inventarjem so zaposlene tri uslužbenke, ki razvrščajo in prevzemajo čisto in umazano 
perilo, poleg tega pa skrbijo za popravila tekstilnih izdelkov. Letni strošek pranja perila je za 
leto 2021 znašal 106.353 EUR.  Čiščenje prostorov je prav tako daljše obdobje preneseno na 
zunanjega izvajalca. Bolnišnica nima lastnih zaposlenih za čiščenje. Letni strošek za čiščenje je 
za leto 2021 znašal 294.540 EUR. Urejanje bolnišničnega parka ni mogoče zagotavljati z 
lastnimi zaposlenimi. Letni strošek za urejanje parka je za leto 2021 znašal 9.700 EUR. Za 
potrebe obvladovanja bolnišničnih okužb bolnišnica ni zaposlovala zunanjih izvajalcev, saj ima 
to dejavnost organizirano znotraj medicinskega sektorja (ZOBO, SOBO).   
 

1144..22..  PPOORROOČČIILLOO  OO  IINNVVEESSTTIICCIIJJSSKKIIHH  VVLLAAGGAANNJJIIHH  VV  LLEETTUU  22002211  
 
Poročilo za IT 
V letu 2021 smo se morali prilagajati pandemiji in načrtovati svoje aktivnosti glede na trenutna 
priporočila.Uspelo je realizirati dva večja zastavljena projekta, to je zagon nove internetne 
strani bolnišnice in postavitev sekundarnega diskovnega polja. S prvim je bolnišnica dobila 
času primerno, lično in pregledno internetno stran, ki ustreza sodobnim standardom v tej 
panogi. Stran se je tudi prilagodila za obiskovalce s posebnimi potrebami (dostopnost za vse). 
Novo diskovno polje se je postavilo v stavbi A. Tako imamo sedaj tudi lokacijsko ločeno 
varnostno kopijo in pripravljeno infrastrukturo za nadaljnjo nadgradnjo še zaneslivejšega 
informacijskega sistema, ki naj bi imel dva ločena strežniška sistema. Ponovno pa se je 
zataknilo pri prehodu na nov sistem elektronske pošte, ker predstavlja velik začetni vložek. 
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Za potrebe testiranja smo bili iz vidika zaupnosti podatkov o zaposlenih primorani postaviti 
novo bazo BIRPISA, ki je tudi fizično ločena od obstoječe.  
Med letom se je izvedlo preko sedemdeset nadgradenj različnih informacijskih programov, ki 
se uporabljajo v bolnišnici. Proti koncu leta je bilo potrebno uvesti elektronsko naročanje na 
laboratorijske izvide IMI. Ponovno se lahko pohvalimo, v preteklem letu ni bilo večjih izpadov 
informacijskega sistema razen odpovedi enega omrežnega stikala v stavbi S. Neljubi dogodek 
se je zgodil na dan nedelje kot posledica atmosferskih praznenj in je bil odpravljen v dveh urah 
po ugotovitvi napake. Prav tako ni bilo zaznati hujših kibernetskih napadov. Čez leto se je 
stalno kontroliralo delovanje vseh sistemov. Redno se je menjavalo baterije na pager omrežju. 
Izvedli smo tri vaje uporabe pagerjev, kjer se je ugotavljalo samo delovanje sistema in 
odzivnost zaposlenih. Morebitna odstopanja smo odpravljali spotoma. 
 
Obrazec 7: Realizacija IT 2021 je obvezna priloga temu poročilu in bo poslan na MZ. 
 
Poročilo o investicijskih vlaganjih 
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 je obvezni del poročila in bo poslan na MZ. 
 

Tabela 32: investicije v 2021 

Opis investicije 

Ocena 
vrednosti 

investicije v 
EUR 

Opis dejanskih investicij 
Dejanske 
nabave v 

EUR 

OBJEKTI IN INFRASTRUKTURA 28.500   

investicijsko vzdrževanje intenzivnega oddelka S3 (beljenje in 
sanacija talnih oblog hodnika), beljenje kadilnic in stopnišča v 
stavbi S 

24.500 investicijsko vzdrževanje 
beljenje in sanacija talnih tušev 
S3 in v garderobah kuhinje, 
beljenje kadilnic na S2, L3 in L2 
in v lekarni 

 

6.545 

Sanacija zamakanja strehe v stavbah S, L in A 4.000  0 

DRUGA OPREMA    

pohištvena oprema 10.000     19.670 

kombinirano vozilo za prevoz oseb z nizkimi emisijami  95.000     94.642 

klopi in koši za ureditev okolice 6.300       6.212 

MEDICINSKA OPREMA  16.000   

EKG aparat 4.000  0 

reanimacijski voziček 2.800  0 

stol za odvzem krvi 1.700  0 

pulzni oksimetri 2.400  1.648 

negovalni, invalidski voziček, sobno stranišče, postelja za PVU, 
reanimacijski komplet, servirni vozički za zdravila 

5.100  0 

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 64.600   

diskovno polje za dodatno varnostno kopijo 11.000  11.466 

računalniki in tiskalniki 20.000  10.604 

programska oprema 31.600  27.019 

druga IT 2.000    1.661 
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1144..33..  PPOORROOČČIILLOO  OO  OOPPRRAAVVLLJJEENNIIHH  VVZZDDRRŽŽEEVVAALLNNIIHH  DDEELLIIHH  VV  LLEETTUU  22002211  
 
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. 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. 
 
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 je obvezni del v prilogi, ki bo poslan na MZ. 
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA 
 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike 
in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 
124/08, 58/10, 104/10, 104/11,86/16 in 80/19): 

a) Bilanca stanja  
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (priloga 1/A) 
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka (priloga 3/A) 
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-

1) 
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

(priloga 3/B) 
 

Kopija obrazcev oddanih na AJPES, s kopijo potrdila o oddaji je priloga temu poročilu. 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2021 
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2021 
- Obrazec 7: Realizacija IT 2021 
- Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2021 

 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 
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  2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 
  2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 
                          2.3. Analiza poslovnega izida 
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       3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2020. 
       4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2021. 
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BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2021 

Členitev 

skupine 

kontov Naziv skupine kontov 

Znesek 

leto 2021 leto 2020 

  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 4.585.889 4.797.233 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

237.943 211.639 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 168.238 152.372 

02 NEPREMIČNINE 10.411.099 10.411.099 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 6.223.624 5.955.983 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 2.493.677 2.362.490 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 

2.167.880 2.084.892 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 2.912 5.252 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

5.124.012 5.119.498 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 4.281.689 4.302.080 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 56.962 84.124 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 

728.242 692.718 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 52.136 35.569 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4.983 5.007 

  C) ZALOGE 129.325 191.065 

31 ZALOGE MATERIALA 129.257 191.065 

32 ZALOGA DROBNEGA INVENTARJA 68  

  I. AKTIVA SKUPAJ 9.839.226 10.107.796 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 349.669 513.411 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.320.327 1.687.545 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 668.343 796.970 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 451.680 307.531 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 109.729 130.506 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 

25.531 337.616 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 65.044 114.922 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 8.518.899 8.420.251 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.260 2.606 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 

8.085.979 8.101.378 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 430.660 316.267 

  I. PASIVA SKUPAJ 9.839.226 10.107.796 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 349.669 513.411 
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11..11..    SSrreeddssttvvaa  

 
a.) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

konto Naziv konta  2021 2020 indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 19.068 19.335 98,62 

003 Dolgoročne premoženjske pravice 218.875 192.304 113,82 

00 Skupaj AOP 002 237.943 211.639 112,44 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 168.238 152.372 110,41 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih AČR 69.705 59.267 117,61 

 
Povečanje nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev v višini 27.019 EUR se nanaša 
predvsem na nakup: licence za psihološko službo RehaCom v višini 12.850 EUR, nadgraditev 
programa Kadris (planiranje, prevozi) v višini 6.755 EUR, licence za eMLB v višini 3.039 EUR, 
nadgraditev programa Birpis za delovno terapijo v višini 2.612 EUR, dodelava spletne strani za 
slabovidne v višini 1.155 EUR. 
 
Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami se izkazuje vplačana in neporabljena 
sredstva rezervnega sklada za stanovanja in poslovni prostor, ki so v upravljanju (15.204 EUR) 
ter dolgoročno odložen strošek, ki se nanaša na najem licenc Business Suite (3.865 EUR). Med 
neopredmetenimi sredstvi se izkazuje neodpisana vrednost računalniških programov v višini 
50.637 EUR. 

 

Nepremičnine 

konto Naziv konta  2021 2020 indeks 

020 Zemljišča 260.408 260.408 0,00 

021 Zgradbe 10.150.691 10.150.691 0,00 

02 Skupaj AOP 004 10.411.099 10.411.099 0,00 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 6.223.624 5.955.983 104,49 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   4.187.475 4.455.116 93,99 

Nabavna vrednost nepremičnin ostaja enaka kot preteklo leto.  

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

• zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – stanje na 31. 12. 2021 znaša 3.927.067 EUR, 

• zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki - 
stanje na 31. 12. 2021 znaša 260.408 EUR. 
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Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

konto Naziv konta  2021 2020  indeks 

040 Oprema 2.019.179 1.884.035  107,17 

041 Drobni inventar 369.157 373.128  98,94 

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 42.066 42.052  100,03 

049 Oprema in druga OOS trajno zunaj uporabe 63.275 63.275  0,00 

04 Skupaj AOP 006 2.493.677 2.362.490  105,55 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 2.167.880 2.084.892  103,98 

04-05 Sedanja vrednost opreme 325.797 277.598  117,36 

 

V tej postavki je izkazana sedanja vrednost opreme v vrednosti 310.437 EUR in sedanja 
vrednost drugih opredmetenih osnovnih sredstev: oprema zunaj uporabe, knjige in umetniška 
dela, v vrednosti 15.360 EUR. 
Nabavna vrednost opreme se je v letu 2021 povečala za 148.403 EUR. Večje nabave se 
nanašajo predvsem na nakup dveh kombiniranih vozil Mercedes Benz Vito (skupno 94.642 
EUR),  diskovni sitem NetApp (11.466 EUR), računalnikov, monitorjev in delovne postaje v 
višini 10.604 EUR, pohištvene oprema za 19.670 EUR in klopi ter koši za ureditev okolic v višini 
6.212 EUR. 
Nabavna vrednost opreme se je zmanjšala zaradi odpisov iztrošene in neuporabne opreme v 
vrednosti 17.215 EUR.  
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih znaša 2.493.677 EUR, odpisana 
vrednost 2.167.880 EUR, sedanja vrednost pa 325.797 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 31.12.2021 evidentirani 
dve posojili (dolgoročna dela) iz naslova vračila štipendije. V letu 2021 se je postavka zmanjšala 
za odplačilo štipendije v višini 3.621 EUR in znaša 2.912 EUR. 
 

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

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

Na dan 31.12.2021 se izkazuje 4.281.689 EUR denarnih sredstev na podračunu UJP.  

Kratkoročne terjatve do kupcev  

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo na dan 31.12.2021 56.962 EUR. Tukaj so zajete 
terjatve iz naslova zaračunanih zdravstvenih storitev zasebnim zavarovalnicam v višini 41.921 
EUR, terjatve do zaposlenih iz naslova malic v višini 6.142 EUR, preostali znesek se nanaša na 
terjatve iz naslova najemnin za stanovanja ter na terjatve do samoplačnikov.  
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Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta  

konto Naziv konta  2021 2020 indeks 

140 Kratkoročne terjatve do nep.uporabnikov države 381.563 986.692 38,67 

142 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov države 970 789 122,94 

143 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov občine 22.259 14.155 157,25 

144 Kratkoročne terjatve do ZZZS 323.450 191.520 168,89 

149 Popravek vred.terjatev do MZ 0 500.438 0 

14 Skupaj 728.242 4.343.071 16,77 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2021 

728.242 EUR in se nanašajo na: 

• terjatev do ZZZS v višini 323.450 EUR, 

• terjatev do Ministrstva za zdravje v višini 381.563 EUR, nanaša se predvsem na izstavljene 
račune za: 

o zaračunano povračilo 80 % razlike med polno vrednostjo mesečnega 
dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah in poročano 
vrednostjo programa za obdobje od novembra do decembra 2021 na podlagi 
22. člena ZDUOP (284.817 EUR), 

o dodatke za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19 v skladu s 56. 
členom ZZUOOP in 33. členom ZIUPOPDVE v znesku 42.319 EUR za obdobje 
oktober - december 2021, 

o terjatev iz naslova prezaračunanih plač iz naslova začasne razporeditve 
zaposlenih zaradi nujnih potreb v skladu z 55. členom ZZUOOP, 103. členom 
ZIUOPDVE in 32. členom ZIUPOPDVE (premestitev zaposlenih v UKC Ljubljana 
za pomoč za delo s COVID pacienti) v višini 49.896 EUR. 

• terjatve do ZD Idrija v višini (22.009 EUR) in ZD Tolmin (251 EUR) za laboratorijske storitve. 
 

Druge kratkoročne terjatve 

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2021 52.136 EUR. Nanašajo se predvsem 
na terjatve iz naslova refundacij nadomestil za boleznine (49.277 EUR) ter na kratkoročen del 
terjatev za vračila štipendij po pogodbi o štipendiranju (2.537 EUR).  

 

Aktivne časovne razmejitve 

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2021 4.983 EUR. Nanašajo se na že plačane 
in razmejene stroške najema licenc Business Suite, vzdrževanja VPS strežnika ter drugih 
manjših razmejenih stroškov za leto 2022. 
 
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. 2021 znaša 129.325 EUR. Stanje zalog se je v primerjavi 
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z lanskim letom zmanjšalo za 61.740 EUR, kar je predvsem posledica porabe 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  2021 2020 indeks 

310 Zaloga zdravil 31.845 40.793 78,06 

310 Zaloga medicinskih pripomočkov (sanitetni material) 20.516 23.754 86,37 

310 Zaloga medicinskih pripomočkov (donacija) 65.044 114.808 56,65 

310 Zaloga goriva 8.641 8.641 0 

310 Zaloga pisarniškega materiala 0 1.424 0 

310 Zaloga materiala za čiščenje in osebno higieno 3.211 1.645 195,20 

31 Zaloge materiala 129.257 191.065 67,65 

32 Zaloga drobnega inventarja 68 0  

 

Izvenbilančni konti 

V izvenbilančni evidenci so evidentirane prejete garancije v znesku 349.669. 

 

11..22..  OObbvveezznnoossttii  ddoo  vviirroovv  ssrreeddsstteevv  

 
d.) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2021 668.343 EUR.  

Konto Naziv konta  2021 2020 indeks 

210 Čiste plače 314.953 375.474 83,88 

211 Nadomestila čistih plač  72.385 76.823 94,22 

212 Prispevki delojemalca 139.247 167.341 83,21 

213 Akontacija dohodnine 103.142 136.966 75,30 

215, 216 
Druga izplačila zaposlenim: materialni str., odpravnine, jubilejne, 

prehrana in prevoz, dodatno pokojninsko zavarovanje 
38.616 40.366 95,66 

21 Skupaj 668.343 796.970 83,86 

 
Obveznosti do zaposlenih so v primerjavi s predhodnim letom nižje za 128.627 EUR in se 
nanašajo na obveznosti za: 

• plače za mesec december 2021, 
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• odpravnine za mesec december, 

• delovno uspešnost za obdobje julij – december 2021, 
 
Vse omenjene obveznosti so bile izplačane v mesecu januarju 2022. 
 

• obveznosti do zaposlenih vključujejo tudi dodatke za neposredno delo s pacienti oziroma 
uporabniki, obolelimi za COVID-19 za obdobje julij – december v višini 67.306 EUR (bruto 
bruto), ki pa še niso bile izplačane in bodo izplačane v letu 2022. 

 
Obveznosti so glede na preteklo leto nižje predvsem iz naslova dodatka za delo v rizičnih 
razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki ne pripada več od konca 
razglasitve epidemije. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2021 451.680 EUR, od tega  so 
obveznosti do dobaviteljev za kratkoročna sredstva 350.573 EUR, obveznost do dobaviteljev 
za dolgoročna sredstva 101.074 EUR in obveznosti do dobaviteljev v tujini 34 EUR. Obveznosti 
do dobaviteljev se poravnavajo v valutnem roku oziroma 30 dni od datuma prejema računa. 
Na dan 31.12.2021 se ne izkazuje zapadlih obveznosti do dobaviteljev. 
 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2021 109.729 EUR in se 
nanašajo na :  
 

• obveznosti za prispevke na plače za mesec december 2021, ki so bili plačani v januarju 
2022,  

• obveznosti za prispevke od odpravnine za mesec december, ki so bili plačani v januarju 
2022, 

• obveznosti za prispevke na delovno uspešnost za obdobje julij – december 2021, ki so bili 
plačani v januarju 2022, 

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

• obračune podjemih pogodb in štipendij za mesec december 2021, ki so bili plačani v 
januarju 2022,  

• obveznost za plačilo razlike med vstopnim in izstopnim DDV za mesec december 2021, 

• obveznost za plačilo prispevka za invalide in RTV prispevka, ki sta bila plačana v januarju 
2022.  

• obveznost za davek od dohodka pravnih oseb za leto 2021.  
 

konto Naziv konta  2021 2020 indeks 

230 del Obveznost za prispevke na plače 99.785 121.093 82,40 

230 del Obveznost za podjemne, sejnine, volonterje (z dajatvami) 7.494 4.800 156,13 

230 del Druge krat.obv.za dajatve (RTV prispevek, prispevek za invalide) 791 2.049 38,60 
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230 del Obveznost za DDPO 1.153 0 0,00 

231 Obveznosti za DDV 507 2.564 19,77 

23 Skupaj 109.729 130.506 84,08 

  

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 

2021 25.531 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

konto Naziv konta  2021 2020 indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do neposr. uporabnikov proračuna države 551 259 212,74 

242 Kratkoročne obveznosti do posr. uporabnikov proračuna države 18.510 50.476 36,67 

243 Kratkoročne obveznosti do posr. uporabnikov proračunov občin 6.470 3.688 175,43 

244 Prejeti predujmi ZZZS 0 283.193 0 

24 SKUPAJ 25.531 337.616 7,56 

 

Obveznosti so manjše kot leto poprej, saj v letu 2021 nimamo kratkoročnih obveznosti do ZZZS 

iz naslova nerealiziranih pogodbenih storitev.  

Večje obveznosti se nanašajo na mikrobiološke in druge laboratorijske preiskave Univerze v 
LJ, Medicinske fakultete v višini 14.661 EUR, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in 
hrano v višini 1.736 EUR ter na nabavo zdravil (LZM) od Kraških lekarn Ilirska Bistrica in Obalnih 
lekarn Koper v višini 5.329 EUR.  
Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta se poravnavajo v valutnem roku 
oziroma najkasneje 30 dni od datuma prejema računa. 
 

Pasivne časovne razmejitve 

Postavka kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev dan 31.12.2021 se nanaša 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 65.044 EUR, ki jih imamo 
na zalogi. 
 

e) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Dolgoročne pasivne časovne razmejite  

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se na dan 31.12.2021 izkazuje 
dolgoročno odložene prihodke, namenjene pokrivanju stroškov amortizacije doniranih 
osnovnih sredstev (2.125 EUR) in prejete državne podpore (136 EUR). 
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Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva  

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znašajo na 
dan 31. 12. 2021 8.085.979 EUR. V letu 2021 se je obveznost zmanjšala za 31.640 EUR, kar 
predstavlja znesek amortizacije, ki ni priznan v cenah storitev ZZZS in povišala za prihodke iz 
naslova najemnin stanovanj in poslovnih prostorov v skupni višini 16.241 EUR. 
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. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki   

V tej postavki je prikazan kumulativni znesek presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let 
v višini 316.267 in znesek presežka prihodkov nad odhodki leta 2021 v znesku 114.393 EUR. 
 

stanje oziroma sprememba znesek 

stanje na dan 1. 1. 2021 316.267 

presežek prihodkov nad odhodki obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 
114.393 

stanje na dan 31. 12. 2021 430.660 

 
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 

01. 01. 2021-31. 12. 2021 

   
 

Členitev 

podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 

Znesek 

leto 2021 leto 2020 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 11.048.574 10.020.083 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 11.048.574 10.020.083 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA   

762 B) FINANČNI PRIHODKI 187 23.585 

763 C) DRUGI PRIHODKI 544 105.166 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 170  

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 170  

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI   

  D) CELOTNI PRIHODKI 11.049.475 10.148.834 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2.297.144 2.124.829 

460 STROŠKI MATERIALA 1.338.519 1.267.654 
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461 STROŠKI STORITEV 958.625 857.175 

  F) STROŠKI DELA 8.218.856 8.105.228 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 6.551.130 6.467.916 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 1.037.463 1.031.390 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 630.263 605.922 

462 G) AMORTIZACIJA 350.285 317.560 

465 J) DRUGI STROŠKI 48.048 47.327 

467 K) FINANČNI ODHODKI 11 55 

468 L) DRUGI ODHODKI 2.034 102 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 17.551 72 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 17.551 72 

  N) CELOTNI ODHODKI 10.933.929 10.595.173 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 115.546  

 P) PRESEŽEK ODHODKOV  446.339 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 1.153  

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka 

114.393  

 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka 

 446.339 

 

22..11..  AAnnaalliizzaa  pprriihhooddkkoovv  
 
Celotni prihodki v letu 2021 znašajo 11.049.475 EUR in so za 8,87 % višji od doseženih v letu 
2020 in za 1,19 % nižji od načrtovanih. 

 

Prihodki od poslovanja  

Prihodki 
Realizacija 

2020 
FN 2021 

Realizacija 

2021 

indeks 

Real.2021/ 

Real.2020 

Real.2021/ 

FN 2021 

Real 2021-

Real 2020 

Real 2021- 

FN 2021 

Bolnišnična dejavnost, akutna obravnava - OZZ 6.231.719 7.283.484 6.007.533 96% 82% -224.186 -1.275.951 

Bolnišnična dejavnost, neakutna obravnava - 

OZZ 
428.452 369.265 233.463 54% 63% -194.989 -135.802 

Spec. ambulantna dejavnost – OZZ 424.044 501.457 438.228 103% 87% 14.184 -63.229 

Spec. ambulantna in hospitalna dejavnost LZM 

iz OZZ  
188.670 191.504 205.768 109% 107% 17.098 14.264 

vstopna triažna točka 34.169 57.047 58.104 170% 102% 23.935 1.057 

Sredstva za specializacijo 81.034 90.322 101.209 125% 112% 20.175 10.887 

Sredstva za pripravnike in sekundarije 68.589 54.617 59.230 86% 0% -9.359 4.613 

Bolnišnična dejavnost – PZZ 570.867 704.146 571.803 100% 81% 936 -132.343 
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Bolnišnična dejavnost, neakutna obravnava - 

PZZ 
62.216 50.259 26.272 42% 52% -35.944 -23.987 

Spec. ambulantna dejavnost - PZZ 61.144 75.394 65.429 107% 87% 4.285 -9.965 

Bolnišnična dejavnost – prih. samoplačnikov 

(PZZ in OZZ) 
14.784 9.650 7.002 47% 73% -7.782 -2.648 

Spec. amb. dejavnost – prih.samoplačnikov 

(PZZ in OZZ) 
226 226 415 184% 184% 189 189 

Prihodki ostali plačniki  7.898 6.400 13.389 170% 209% 5.491 6.989 

Bolnišnična dejavnost – prihodki od konvencij 59.920 44.381 58.391 97% 132% -1.529 14.010 

Spec. ambulantna dejavnost – prihodki od 

konvencij 
4.437 2.947 2.073 47% 70% -2.364 -874 

Prihodki od laboratorijskih storitev 61.406 69.600 84.056 137% 121% 22.650 14.456 

Prihodki od donacij za pokritje stroškov 6.300 5.000 770 12% 15% -5.530 -4.230 

Prihodki od zakupnin za poslovne prostore 3.960 3.960 3.960 100% 100% 0 0 

Prihodki od prehrane  144.680 150.663 139.800 97% 93% -4.880 -10.863 

Prihodki od pregledov voznikov 2.615 3.967 3.156 121% 80% 541 -811 

Drugi prihodki od prodaje   8.698 8.130 7.558 87% 93% -1.140 -572 

Prihodki od kliničnih vaj študentov 6.156 6.156 799 13% 13% -5.357 -5.357 

Prihodki od provizij PZZ 3.872 3.190 3.668 95% 115% -204 478 

Prihodki od projektov 7.658 0 0 0% 0% -7.658 0 

Prihodki Covid 19 - izpad zdravstvene dejavnosti 483.084 230.730 1.703.985 353% 739% 1.220.901 1.473.255 

Prihodki Covid 19 - povračilo dodatkov po KPJS, 

ZIUZEOP, ZZUOOP in ZIUOPDVE 
894.656 997.214 970.250 108% 97% 75.594 -26.964 

Prihodki Covid 19 - donacija zaščitne opreme 60.723 114.807 70.860 117% 62% 10.137 -43.947 

Prihodki Covid 19 - povračilo odvzema brisov in 

testiranj na Covid-19 in ostalo 
98.107 148.476 211.403 215% 142% 113.296 62.927 

Skupaj 10.020.083 11.182.993 11.048.574 110% 99% 1.028.491 -134.419 

 

Prihodki od poslovanja so se v letu 2021 zvišali za 10 % oziroma za 1.028.491 EUR v primerjavi 

z letom 2020. Višji prihodki so predvsem posledica prihodkov iz naslova sredstev  

nerealiziranega programa zaradi posledic epidemije Covid 19 za leto 2021 (80 % razlika med 

polno vrednostjo dogovorjenega pogodbenega programa in poročano vrednostjo programa 

za leto 2021 na podlagi 22. člena ZDUOP) v višini 1.473.255 EUR in povračilo sredstev zaradi 

izpada programa zaradi zagotavljanja prostorov in kadra v skladu s 40. členom ZZUOOP iz leta 

2020 v višini 230.730 EUR. 

Prihodki iz naslova povračila dodatkov za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena 

Kolektivne pogodbe za javni sektor znašajo 833.799 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 136.451 EUR. 

V letu 2021 bolnišnica ni realizirala (predvsem zaradi epidemije) kar 289 hospitalnih in 59 

dnevnih hospitalnih primerov, 1.373 bolnišnično oskrbnih dni in 27.470 ambulantnih točk, kar 

se odraža v izgubi prihodkov v znesku 1.803.522 EUR.  

Prihodki od poslovanja predstavljajo kar 99,99 % celotnih prihodkov leta 2021. 
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Finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki  

Finančni prihodki (187 EUR) se nanašajo predvsem na prejeta plačila preostalih obresti, ki se 
nanašajo na leto 2021, po sodni poravnavi z ZZZS iz leta 2020. 
 
Drugi prihodki se nanašajo predvsem na prejeto plačila za povrnitev stroškov dela v splošno 
korist (544 EUR).  
Prevrednotovalni poslovnih prihodki se nanašajo na prodajo osnovnega sredstva (170 EUR). 
 

Besedilo Realizacija 2020 FN 2021 Realizacija 2021 

indeksi 

Real.2021/ 

Real.2020 

Real.2021/ 

FN 2021 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  10.020.083 11.182.993 11.048.574 110,26 98,80 

Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 7.127.757 8.219.079 6.746.586 94,65 82,08 

Prihodki iz naslova LZM zdravila (po pogodbi z ZZZS) 179.296 183.678 196.263 109,46 106,85 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in 

specializacij 149.623 144.939 160.439 107,23 110,69 

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 694.227 829.800 663.504 95,57 79,96 

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvih storitev, od 

nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih 

plačnikov in od konvencij 87.264 63.605 81.517 93,41 128,16 

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.781.916 1.741.893 3.200.265 179,60 183,72 

Finančni prihodki 23.585 0 187 0,79   

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in 

prevrednotovalni prihodki 105.166 0 714 0,68   

PRIHODKI 10.148.834 11.182.993 11.049.475 108,87 98,81 

 

22..22..  AAnnaalliizzaa  ooddhhooddkkoovv  
 
Celotni odhodki doseženi v letu 2021 znašajo 10.933.929 EUR in so za 3,2 % višji od doseženih 
v letu 2020 ter za 2,23 % nižji od načrtovanih.  
 
Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2021 znašali 2.297.144 EUR in so bili za 8,1 % višji 
od doseženih v letu 2020 oziroma za 172.315 EUR ter za 1,4 % oziroma 31.806 EUR nižji od 
načrtovanih. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih odhodkih znaša 21,01 %.  

 
Stroški materiala so v letu 2021 znašali 1.338.519 EUR in so bili za 5,6 % višji od doseženih v 
letu 2020 oziroma za 70.865 EUR ter za 2,3 % oziroma 31.891 EUR nižji od načrtovanih.  

 
Delež stroškov materiala glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,24 %.  
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Realizacija  

2020 
FN 2021 

Realizacija 

2021 

indeks 

Real.2021/ 

Real.2020 

Real.2021/ 

FN 2021 

Real 

2021-Real 

2020 

Real 2021- 

FN 2021 

stroški materiala  1.267.654 1.370.500 1.338.519 106% 98% 70.865 -31.981 

stroški zdravil in plina 140.326 189.000 129.798 92% 69% -10.528 -59.202 

stroški zdravil (LZM) 179.296 185.000 196.263 109% 106% 16.967 11.263 

stroški medicinskega materiala 184.008 185.000 205.364 112% 111% 21.356 20.364 

laboratorijski material 88.289 120.000 110.030 125% 92% 21.740 -9.970 

stroški živil 293.442 300.000 283.666 97% 95% -9.776 -16.334 

stroški vode 45.115 46.000 42.734 95% 93% -2.382 -3.266 

stroški čistil in materiala za osebno higieno 51.276 46.000 39.881 78% 87% -11.396 -6.119 

stroški drobnega inventarja in delovne obleke 46.502 49.000 30.847 66% 63% -15.655 -18.153 

stroški pisarniškega materiala 20.552 25.000 21.296 104% 85% 743 -3.704 

stroški materiala za vzdrževanje  19.649 25.000 23.296 119% 93% 3.646 -1.704 

stroški energije 186.428 186.500 243.789 131% 131% 57.361 57.289 

stroški materiala za vozila 4.139 4.500 3.635 88% 81% -504 -865 

ostali stroški materiala (priročniki, psihodiagnostični 

material, publikacije, material za ustvarjanje s pacienti) 8.630 9.500 7.922 92% 83% -708 -1.578 

 

Povečanje stroškov materiala v letu 2021 je predvsem pri: 
- energentu za ogrevanje, zaradi večje porabe plina in zaradi povišanja cene konec leta 2021, 
- odpisu medicinskega materiala (kombinezone in maske pridobljene od Blagovnih rezerv, 

zaradi neuporabnosti in pretečenega roka uporabnosti) v višini 18.125 EUR, 
- laboratorijskem materialu, predvsem zaradi hitrih antigenskih testov COVID-19.  
 
Največja zmanjšanja so opazna pri stroških hrane, materialu za čiščenje, kar je posledica 
nižjega števila pacientov in pri porabi električne energije zaradi nižje cene energenta v letu 
2021 glede na leto 2020. 
 

 

Stroški storitev so v letu 2021 znašali 958.625 EUR in so bili za 11,8 % višji od doseženih v letu 
2020 oziroma 101.450 EUR in na ravni načrtovanih stroškov.   
 

  

Realizacija  

2020 
FN 2021 

Realizacija 

2021 

indeks 

Real.2021/ 

Real.2020 

Real.2021/ 

FN 2021 

Real 

2021-Real 

2020 

Real 2021- 

FN 2021 

stroški storitev 857.175 958.450 958.625 112% 100% 101.450 174 

poštne, telefonske in internetne storitve 34.506 39.200 37.182 108% 95% 2.676 -2.018 

stroški vzdrževanja 141.317 149.000 141.884 100% 95% 568 -7.116 

stroški zavarovanja 16.423 17.550 17.299 105% 99% 877 -251 

najemnine 15.006 15.100 15.935 106% 106% 929 835 

stroški izobraževanj - kotizacije 14.189 16.500 24.638 174% 149% 10.449 8.138 



 

94 
  

stroški izobraževanja in službenih poti (PN, 

prevozi, ostali stroški) 10.782 13.550 14.140 131% 104% 3.358 590 

stroški laboratorijskih in zdravstvenih storitev  104.832 75.000 75.238 72% 100% -29.594 238 

stroški deratizacije 2.904 2.900 2.923 101% 101% 19 23 

stroški pranja 91.600 105.000 106.353 116% 101% 14.753 1.353 

stroški čiščenja 256.266 295.000 294.540 115% 100% 38.274 -460 

stroški študentskega servisa 48.261 73.500 68.070 141% 93% 19.808 -5.430 

stroški komunalnih storitev 38.698 38.500 41.460 107% 108% 2.762 2.960 

revizorske, svetovalne storitve, odvetniške 

storitve 22.886 35.300 35.900 157% 102% 13.015 600 

stroški zdravstvenih pregledov za zaposlene  1.894 4.500 1.923 102% 43% 29 -2.577 

storitve varstva pri delu in požarne varnosti in 

varovanja 11.719 2.650 3.073 26% 116% -8.645 423 

stroški pluženja in posipanja 1.567 5.000 2.757 176% 55% 1.190 -2.243 

stroški drugih storitev 10.588 11.300 11.151 105% 99% 564 -149 

stroški podjemnih in avtorskih pogodb 29.379 54.500 59.001 201% 108% 29.623 4.501 

stroški sejnin in prispevki za volonterje in dijake 

(praksa) 4.358 4.400 5.155 118% 117% 797 755 

 
Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 8,77 %. 
Višji stroški storitev glede na leto 2020 so predvsem: 
- stroških čiščenja (nov razpis z marcem 2021 z višjimi cenami), 
- stroških pranja (višja cena z julijem 2020, nov javni razpis), 
- stroških po podjemnih pogodbah: nova podjemna pogodba s psihiatrinjo za ambulantno 

delo v Postojni z aprilom 2021, 
- stroških študentskega servisa (predvsem delo študentov v zdravstveni negi). 
 
Nižji stroški storitev, glede na leto 2020, so pri stroških laboratorijskih storitev, predvsem iz 
naslova nižjih cen PCR testiranj.  
Največji strošek med stroški storitev predstavlja strošek čiščenja prostorov bolnišnice (31 %), 
katerega izvajalec je MIV servis. 
V stroških drugih storitev so zajeti stroški elektronskih gradiv, reprezentance, bančne storitve, 
RTV naročnina, stroški sterilizacije, zunanje laboratorijski pregledi za bolnišnični laboratorij ter 
druge manjše oz. enkratne storitve. 
Stroški za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb prikazuje spodnja tabela. 
 
 

Izvajalci zdravstvenih 

storitev 
Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2021 

Število 

izvajalcev 

zunanji izvajalec internistična storitev 11.031 2 

zunanji izvajalec ambulantna psihiatrična storitev  27.131 2 
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Stroški za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb so naslednji: 

Zunanji izvajalci 

nezdravstvenih storitev  
Vrste storitev 

Strošek v 

letu 2021 

Število zunanjih 

izvajalcev 

podjemna pogodba administrativna dela v ambulanti 6.391 1 

podjemna pogodba interni raznos pošte 2.016 1 

podjemna pogodba prevoz pacientov 12.433 1 

 

Stroški dela so v letu 2021 znašali 8.218.856 EUR in so bili za 1,4 % oziroma 113.627 EUR višji 
od doseženih v letu 2020.  
 

  

Realizacija  

2020 
FN 2021 

Realizacija 

2021 

indeks 

Real.2021/ 

Real.2020 

Real.2021/ 

FN 2021 

Real 2021-

Real 2020 

Real 2021- 

FN 2021 

stroški dela 8.105.228 8.445.633 8.218.856 101% 97% 113.627 -226.778 

bruto plače in nadomestila bruto plač 4.671.499 4.777.335 4.597.697 98% 96% -73.802 -179.638 

bruto plače - položajni dodatek, delovna doba, 

posebni pogoji, drugi dodatki 
651.810 704.338 672.289 103% 95% 20.479 -32.049 

bruto plače - posebni pogoji COVID po KPJS (123 

in 125.člen ZIUOPDVE)  
671.040 723.800 719.607 107% 99% 48.567 -4.193 

bruto plače - posebni pogoji COVID ( ZIUZEOP in 

neposredno delo covid) 
106.177 129.560 117.553 111% 91% 11.376 -12.007 

bruto plače - povečan obseg dela 9.729 11.452 23.897 246% 209% 14.169 12.446 

bruto plače - delovna uspešnost 44.835 90.000 91.321 204% 101% 46.486 1.321 

bruto plače - nadurno delo in dežurstvo 312.825 317.055 328.765 105% 104% 15.940 11.710 

prispevki na plače (brez COVID) 907.320 927.120 904.372 100% 98% -2.948 -22.748 

prispevki na plače (samo COVID) 124.070 137.224 133.091 107% 97% 9.020 -4.133 

jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostna 

pomoč 
55.483 35.308 34.302 62% 97% -21.180 -1.006 

stroški prevoza  93.176 103.781 112.764 121% 109% 19.588 8.983 

stroški prehrane delavcev 161.775 171.141 169.589 105% 99% 7.814 -1.552 

stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 

KAD 
90.854 93.772 92.805 102% 99% 1.951 -967 

regres za letni dopust 204.635 223.748 220.803 108% 99% 16.168 -2.945 

 

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 75,17 %.  
Razlogi za višje stroške dela v letu 2021 glede na predhodno leto so: 

• višji dodatki za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni 
sektor v višini 48.567 EUR, 

• višji 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 v 
višini 11.376 EUR, 

• višja redna delovna uspešnost v višini 46.486 EUR (saj se je v letu 2020 obračunala le za 
drugo polovico leta), 

• višji stroški bruto plač v višini 27.980 EUR, 
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• višji stroški posebnih pogojev dela (nočni, nedeljski in praznični dodatki) v višini 17.842 
EUR in višji stroški delovne dobe v višini 6.888 EUR,  

• višji stroški nadurnega dela v višini 15.940 EUR (več nadurnega dela in višje osnovne plače), 

• višji stroški regresa za letni dopust za 16.168 EUR, 

• višji stroški prevoza na delo v višini 19.588 EUR, zaradi spremenjenega načina obračuna 
kilometrine (novi predpisi). 
 

Primerjalno z letom 2020 so se zmanjšali: 

• stroški odpravnin in jubilejnih nagrad  v višini 21.180 EUR,  

• stroški nadomestil v višini 101.782 EUR (manj rabe letnega dopusta in izobraževanj – v 
višini 7.083 ur kar predstavlja 65.706 EUR; manj ur bolovanj v breme delodajalca – 2.423 
ur, kar predstavlja 21.819 EUR, manj karanten, varstva otrok  - v višini 1.541 ur, kar 
predstavlja 12.223 EUR, 

• več refundacij  - 5.371 ur, kar predstavlja nižji strošek dela v višini 64.079 EUR glede na leto 
2020. 

 
V letu 2021 je bilo iz naslova boleznin v breme ZZZS 17.365 ur boleznin, v letu 2020 pa 11.994 
ur.  
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme bolnišnice so bila izplačana za 17.458 
delovnih ur in v breme ZZZS za 17.365 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,05 % 
obračunanih delovnih ur. 
V letu 2021 je bilo izplačano 220.803 EUR regresa. Regres je bil izplačan v skladu z veljavnimi 
predpisi. 
V letu 2021 je bilo izplačanih še za 2.086 delovnih ur nadomestil osebnih dohodkov za varstvo 
otrok in karanteno. 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2021 znašalo 204 zaposlenih in 
se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 3 %. 
 
Stroški amortizacije so v letu 2021 znašali 350.285 EUR. Obračunana amortizacija v višini 
382.271 EUR se je zmanjšala za amortizacijo doniranih sredstev v višini 346 EUR ter znesek 
amortizacije 31.640 EUR, ki ni priznan v cenah storitev ZZZS. Delež stroškov amortizacije v 
celotnih odhodkih znaša 3,20 %.  
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 934 EUR. 
 
Drugi stroški so v letu 2021 znašali 48.048 EUR in so bili za 1,52 % višji od doseženih v letu 
2020 ter nižji od planiranih. 
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Realizacija 

2020 
FN 2021 

Realizacija 

2021 

indeksi 

Real.2021/ 

Real.2020 

Real.2021/ 

FN 2021 

Real 

2021-Real 

2020 

Real 2021- 

FN 2021 

drugi stroški 47.327 50.410 48.048 102% 95% 721 -2.362 

prispevek za mestno  zemljišče 13.849 13.850 13.842 100% 100% -7 -8 

štipendije  6.731 10.050 10.088 150% 100% 3.357 38 

prispevek za vzp.zap.invalidov 19.056 19.360 17.207 90% 89% -1.849 -2.153 

članstvo zbornic, takse, pristojbine 7.691 7.150 6.912 90% 97% -779 -238 

 
V primerjavi s preteklim letom so višji 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 2021 znašali 11 EUR (zamudne obresti). 
 
Drugi odhodki so znašali 2.034 EUR in se nanašajo predvsem na pogodbeno kazen s strani 
ZZZS (nadzor neakutne obravnave). 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2021 znašali 17.551 EUR in se nanašajo na 
knjigovodsko vrednost med letom izločenih osnovnih sredstev v višini 105 EUR in odhodke iz 
naslova slabitev terjatev v višini 17.446 EUR. 

  

22..33..  PPoosslloovvnnii  iizziidd  
 
Bolnišnica v letu 2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki višini 115.546 EUR. Davek od 
dohodkov pravnih oseb je bil obračunan v znesku 1.153 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid 
obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodkov 114.393 EUR. 
 

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 8.080 EUR in se od ugotovljenega 
presežka prihodkov nad odhodki razlikuje za 106.313 EUR. Razlika predstavlja predvsem 
razliko med investicijskimi izdatki in amortizacijo ter dodatki za neposredno delo s pacienti 
oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 za leto 2021, ki še niso bili izplačani in dodatki za 
neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 za leto 2020 (druga 
polovica leta) ki so bili izplačani v letu 2021. 
Bolnišnica nima nezapadlih obveznosti, svoje obveznosti poravnava  v dogovorjenem roku 
oziroma v roku 30 dni od datuma prejema računa. 
 

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

Izkazano je povečanje sredstev na računu za 8.080 EUR. Znesek se v celoti nanaša na presežek 
prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka. 
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2.3.3. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
od 1.1.2021-31.12.2021 

   

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 10.802.121 246.453 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 10.802.121 246.453 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 187 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 544 0 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 170 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 170 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 10.802.852 246.623 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2.184.949 112.195 

460 STROŠKI MATERIALA 1.239.787 98.732 

461 STROŠKI STORITEV 945.162 13.463 

  F) STROŠKI DELA 8.113.090 105.766 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 6.469.519 81.611 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 1.024.375 13.088 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 619.196 11.067 

462 G) AMORTIZACIJA 340.123 10.162 

465 J) DRUGI STROŠKI 47.199 849 

467 K) FINANČNI ODHODKI 11 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 2034 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 17.551 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 17.551 0 

  N) CELOTNI ODHODKI  10.704.957 228.972 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 97.895 17.651 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 1.070 83 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 

96.825 17.568 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 

0 0 
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Iz naslova izvajanja javne službe izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 96.825 
EUR, prav tako izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti v višini 17.568 EUR. 
 
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 139.800 EUR, 

• laboratorijske storitve v višini 84.056 EUR, 

• prihodki iz naslova mentorstva za zunanje pripravnike v višini 5.460 EUR, 

• zdravstvene storitve za voznike v višini 3.156 EUR, 

• prihodki od provizij PZZ v višini 3.668 EUR,  

• prihodki od kliničnih vaj študentov v višini 800 EUR, 

• prodaja izdelkov aktivacijske terapije in pranje v višini 248 EUR, 

• prihodki iz naslova izdelav mnenj zdravnikov v višini 135 EUR, 

• zdravstvene storitve za samoplačnike v višini 7.417 EUR, 

• svetovanje ZD Idrija za laboratorij v višini 335 EUR, 

• izvajanje hitrih testov v višini 1.548 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 našteti 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 2021 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, 
prav tako tudi ne v prejšnjih letih. 
 
 

 

 

 

 


