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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2015 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2015
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2015
b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
‒ Obrazec 1: Delovni program 2015
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015
‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2015
‒ Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2015
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
Splošna bolnišnica Izola (v nadaljevanju SB Izola) je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z
Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/92 in dopolnitve) opravlja
zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, in sicer specialistično ambulantno in
specialistično bolnišnično dejavnost. Na osnovi Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91)
opravlja tudi določene dejavnosti na trgu. Financiranje bolnišnice poteka v skladu z
Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/92 in
dopolnitve) in Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija za obdobje 1994-2003 (Uradni list RS št. 19/94, 98/2000).
Ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA; v italijanskem jeziku: Ospedale generale Isola
Sedež: Polje 40, 6310 Izola
Matična številka: 1399632
Davčna številka: 79007589
Šifra uporabnika: 27715
Številka transakcijskega računa: 01100-6030277118
Telefon, fax: 05 660 60 00; 05 660 63 05
Spletna stran: http://www.sb-izola.si/
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 1945, prvi vpis v sodni in poslovni register 14.4.1994, tj. ustanovitveni
akt Vlade RS z dne 14.4.1994
DEJAVNOSTI ZAVODA
Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:
Šifra dejavnosti
52.310
55.510
73.104
80.422
85.110
85.122
85.141
93.010

Naziv dejavnosti
Dejavnost lekarn
Dejavnost menz
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
d.n.
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
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ORGANI ZAVODA
Organi zavoda so:
 Svet zavoda, katerega sestavljajo predstavniki:
- trije člani ustanovitelja, Republike Slovenije,
- en član s strani mestne občine Koper,
- en član s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- en član s strani zaposlenih.
 Direktor ali v.d. direktorja zavoda,
 strokovni svet zavoda.
PREDSTAVITEV ZAVODA
Na podlagi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošne bolnišnice Izola, ki so ga sprejele
in objavile Skupščina občine Izola (št. 028-47/91 z dne 19.9.1991), Skupščina občine
Koper (št. 026-9/91 z dne 24.9.1991) in Skupščina občine Piran (št. 026-11/91 z dne
17.10.1991) v Uradnih objavah št. 36 z dne 22.10.1991, je bil ustanovljen Javni zavod SB
Izola (SBI, 2011).
S sklepom Vlade Republike Slovenije št.: 022-03/93-3/19-8 z dne 14.4.1994 se je SB Izola
preoblikovala v Javni zdravstveni zavod (v nadaljnjem besedilu: zavod). Ustanovitelj
zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada
Republike Slovenije.
SB Izola zagotavlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni predvsem za območja
občine Koper, Izola, Piran, Sežane, Ilirske Bistrice, Postojne, Hrpelj-Kozine, Pivke in
Divače.
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA
Oblikovanje notranje organizacijske strukture zavoda upošteva delitev dela pri opravljanju
dejavnosti, za katere je zavod registriran. Posamezne dejavnosti zavoda se opravljajo na
oddelkih kot temeljnih organizacijskih enotah. Znotraj oddelkov so organizirane ožje enote
(dejavnosti, službe, odseki, enote, itd.). Ožje enote v okviru posameznega oddelka niso
samostojne enote in delujejo v okviru oddelka, razen v primerih, ko je izrecno določeno
drugače. Organigram zavoda prikazuje slika 1.
V SB Izola delujejo štirje medicinski oddelki, oddelek za kirurgijo, za interno medicino,
oddelek za ginekologijo in porodništvo ter oddelek za pediatrijo. V sklopu glavnih
medicinskih oddelkov deluje oddelek medicinskih služb. Vsak oddelek vodi predstojnik
oddelka ob pomoči glavne sestre oddelka. Število vseh zaposlenih je odvisno od kapacitet
oddelkov oz. od števila postelj po oddelkih in posledično od višine realizacije programa
oskrbe pacientov ter števila programov, ki se na posameznem oddelku izvajajo. Za
spremljanje zdravstvene dejavnosti so v SB Izola organizirane še splošne podporne
službe administracije, transportnih služb, čistilnih enot in kuhinje, vzdrževanja ter podporne
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službe uprave SB Izola (odsek za analize in plan, odsek financ in računovodstva, odsek
nabave, odsek za kadrovsko dejavnost in odsek kontrolinga).
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Slika 1: Organigram Zavoda Splošne bolnišnice Izola
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VODSTVO ZAVODA
Splošno bolnišnico Izola od 26. 8. 2014 vodi v. d. direktorja zavoda Mag. Radivoj Nardin.
Naloge strokovnega direktorja opravlja strokovni direktor Felice Žiža, dr. med..
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego je mag. Dragica Blatnik, dipl. med. s..
V nadaljevanju podajamo organigram Splošne bolnišnice Izola.
DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
Splošna bolnišnica Izola kot javni zavod izpolnjuje svoje poslanstvo, ki se izkazuje v
prizadevanjih:
-

zagotoviti vsakemu bolniku optimalno zdravstveno oskrbo glede na njegove
zdravstvene potrebe
nuditi strokovne in kakovostne zdravstvene storitve
spodbujati skrb za dobro počutje in krepitev zdravja ljudi v lokalni skupnosti
vzgajati in usposabljati nove strokovnjake za izvajanje zdravstvene dejavnosti
usmerjenost v raziskovalno dejavnost

Na podlagi poslanstva in svojih strateško razvojnih programov SB Izola sledi viziji je
postati najboljša splošna bolnišnica v Sloveniji in v obmejnih regijah sosednjih držav.
Bolnišnica ima za uresničitev vizije in strateških ciljev kadrovske in fizične zmogljivosti,
potrebno znanje in motivirane zaposlene. Doseganje zastavljenih ciljev je možno s
soglasjem in pripadnostjo vseh zaposlenih ter ob pričakovani zunanji podpori in pomoči.
SB Izola želi postati sodobna bolnišnica, ki bo z načinom svojega delovanja zgled ostalim
bolnišnicam, pri čemer mora ostati del sistema slovenskega javnega zdravstva in kot del
tega sistema prispevati k čim boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. V skladu z
vizijo, si je SB Izola zastavila šest strateških ciljev.
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POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI SB IZOLA
Slika 2: Poslanstvo, vizija in strateški cilji SB Izola

POSLANSTVO Splošne bolnišnice Izola je:
• zagotoviti vsakemu bolniku optimalno zdravstveno oskrbo glede na njegove zdravstvene potrebe
• nuditi strokovne in kakovostne zdravstvene storitve
• spodbujati skrb za dobro počutje in krepitev zdravja ljudi v lokalni skupnosti
• vzgajati in usposabljati nove strokovnjake za izvajanje zdravstvene dejavnosti
• usmerjenost v raziskovalno dejavnost

VIZIJA Splošne bolnišnice Izola je postati najboljša splošna
bolnišnica v Sloveniji in v obmejnih regijah sosednjih držav.

Strateški cilj
1:

Strateški cilj
2:

Strateški cilj
3:

BOLNIK

ZAPOSLENI

STROKA

Strateški cilj 4:

Strateški cilj 5:

SODELOVANJE

FINANČNA
STABILNOST

Strateški cilj
6:
PROSTORI
IN
OPREMA

1. STRATEŠKI CILJ: Bolnik
Bolnik je postavljen v središče dogajanja. Zdravstvena obravnava, ki jo je deležen, je
zastavljena celostno in v skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami. Med bolnikom in
zdravstvenim osebjem so vzpostavljeni partnerski odnosi, ki temeljijo na medsebojnem
spoštovanju in zaupanju. Smo bolniku prijazna bolnišnica, v kateri se trudimo, da se
bolnik med zdravljenjem počuti prijetno in da so njegova pričakovanja izpolnjena v čim
večji meri.
Usmeritve za uresničevanje strateškega cilja:
- zagotavljanje nujne medicinske pomoči vsakemu bolniku;
- uvajanje procesnega pristopa pri zdravstveni oskrbi bolnika;
- upoštevanje bolnikovega dostojanstva in njegovih pravic
- profesionalen in etičen odnos zaposlenih do bolnika
- uvedba iniciative »prijaznih in praznih čakalnic«;
- uvajanje novih oblik dela, kot sta npr. dnevna bolnišnica in negovalni oddelek;
- vzdrževanje preglednega sistema naročanja za specialistično ambulantno in
hospitalno obravnavo
2. STRATEŠKI CILJ: Zaposleni
Zaposleni v SB Izola bomo ob spoznanju, da so spremembe nujne, podpirali uvedbo
nadzora nad poslovanjem za izboljšanje organiziranosti in povečanje učinkovitosti našega
10

dela. Z vzpostavitvijo kolegialnih in korektnih odnosov bomo zagotovili takšno
organizacijsko kulturo in pogoje dela, da bomo svoje poslanstvo opravljali čim bolj
uspešno in učinkovito. Ustvarjali bomo stimulativno delovno okolje, ki bo v duhu timskega
dela razvojno naravnano in bo zanimivo tudi za mlade perspektivne kadre. Velik poudarek
namenjamo izobraževanju, zato je SB Izola pripravila osnutek novega Pravilnika o
strokovnem izobraževanju in izpopolnjevanju, ki ureja vrste strokovnih izobraževanj, način
uveljavljanja pravice in obveznosti do strokovnega izobraževanja ter finančne konstrukcije
vseh oblik izobraževanja. Spodbujali bomo prenos znanja in veščin med zaposlenimi.
3. STRATEŠKI CILJ: Stroka
Bolnišnica bo zagotavljala pogoje za strokovni razvoj ter uvajanje novih diagnostičnih in
terapevtskih metod in dejavnosti, po katerih bodo izkazane potrebe, upoštevajoč
demografske spremembe in spremembe strokovnih medicinskih smernic. Skrbela bo za
uravnotežen razvoj zdravstvenih storitev v skladu s potrebami okolja in razpoložljivostjo
sredstev plačnika zdravstvenih storitev. Glede na demografske in epidemiološke razmere
bo uvajala nove dejavnosti in pri tem sledila ciljem zdravstvene politike Ministrstva za
zdravje. Spodbujala bo uvajanje novih oblik dela (kot npr. dnevne bolnišnice, negovalnega
oddelka) za povečanje učinkovitosti dela.
V letu 2015 bo stroka postavljena pred izziv organizacije urgentnega centra za potrebe
prebivalcev in obiskovalcev območja, ki gravitira na SB Izola. Z organizacijskimi
spremembami bo zagotovljena hitrejša in kakovostnejša oskrba nujnih zdravstvenih stanj.
Z izpolnjevanjem zahtev mednarodne akreditacije in pridobitvijo mednarodnega certifikata
DNV v letu 2013 je SB Izola dokazala, da kakovostno izvaja storitve v medicinski in
nemedicinski dejavnosti. Pridobitev mednarodne akreditacije je pomembno priznanje za
delo bolnišnice v nacionalnem prostoru in širše, saj potrjuje doseženo raven kakovosti in
varnosti pri uresničevanju poslanstva. Za zagotavljanje razvoja kakovosti in varnosti dela
tudi v bodoče, je bolnišnica v skladu z zahtevami akreditacije uvedla prakso notranjih
presoj procesov dela, z namenom ugotavljanja neskladij in po potrebi izvajanja korektivnih
ukrepov.
4. STRATEŠKI CILJ: Sodelovanje
SB Izola želi tudi v bodoče zagotavljati strokovno in organizacijsko rast zavoda, kar bo
lahko uresničila s krepitvijo sodelovanja z raziskovalnimi ustanovami, univerzitetnimi
klinikami ter ostalimi bolnišnicami,
primarno zdravstveno službo, univerzami ter
fakultetami v regiji, državi in izven meja Slovenije.
Na pedagoškem področju je cilj SB Izola povečati obseg sodelovanja lastnih strokovnjakov
z medicinskimi fakultetami v Sloveniji in v okviru držav članic EU. Gre predvsem za
sodelovanja pri izvajanju kliničnih vaj za študente. SB Izola že sodeluje z Medicinsko
fakulteto v Ljubljani in Mariboru, s Fakulteto za zdravstvene vede Izola in Srednjo
zdravstveno šolo Izola.
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Obsežna izmenjava strokovnih mnenj in dobrih praks se izvaja tudi ob sodelovanju SB
Izola v številnih projektih EU, kjer SB Izola kot vodilni ali pridruženi partner navezuje stike
predvsem z bolnišnicami iz Italije, pa tudi z zdravstvenimi ustanovami iz drugih držav,
članic EU. Zaradi svojega geografskega položaja in prepoznavnosti je SB Izola zaželen in
zato pogosto vabljen projektni partner.
Na raziskovalnem področju se bolnišnica trudi krepiti bazično znanstveno raziskovalno
delo v sodelovanju z zdravstvenimi organizacijami v državi in tujini ter tako posledično
omogočiti strokovnjakom SB Izola uvajanje pridobljenih novih praktičnih znanj. V letu 2013
je SB Izola ustanovila Enoto za raziskovalno dejavnost, predvsem zaradi želje po
aktivnejšem sodelovanju na strokovnih kongresih in zaradi možnosti nadaljevanja študija
za pridobitev naziv magister in doktor znanosti.
5. STRATEŠKI CILJ: Finančna stabilnost
SB Izola deluje v okviru veljavnega sistema financiranja zdravstvenih storitev, ki je ne
transparenten in ohranja med izvajalci zdravstvenih storitev neenakopraven položaj, saj
ne upošteva zmogljivosti posameznih izvajalcev, njihove uspešnosti in demografskih
sprememb. SB Izola že vse od svoje ustanovitve z objektivnimi podatki in dejstvi dokazuje
svoj depriviligiran položaj napram drugim izvajalcem zdravstvenih storitev. Prav tako
vodstvo bolnišnice že daljše obdobje opozarja na posledice obstoječe politike financiranja,
ki se kažejo v neenaki preskrbljenosti prebivalstva z zdravstvenimi storitvami po
posameznih regijah. Finančna sredstva se izvajalcem delijo na podlagi pogodb z ZZZS iz
preteklega leta, zato se ohranjajo vzpostavljena razmerja med izvajalci ne glede na
njihovo zmogljivost, uspešnost in prizadevanja. Zaradi nepredvidljivega nižanja cen
zdravstvenih storitev in vedno večjega povpraševanja bolnikov po zdravstvenih uslugah, je
bolnišnica postavljena pred nesprejemljivo dejstvo, da mora brezplačno izvajati
zdravstvene storitve, pri čemer z opravljenim delom povečuje svojo izgubo iz poslovanja.
Tako kot doslej, se bo SB Izola tudi v bodoče trudila aktivno vplivati na sistem financiranja
zdravstvenih storitev, pri čemer bo svoje mnenje in predloge uveljavljala preko Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije, arbitražnih postopkov pri ZZZS in v pogovorih na
Ministrstvu za zdravje.
Glede na monopolni položaj plačnika zdravstvenih storitev, si bo bolnišnica za izboljšanje
svojega položaja prizadevala povečevati tržni delež. Ob boljši organiziranosti na nivoju
procesov, si zaposleni v bolnišnici prizadevajo ustvarjati nove storitve, ki jih SB Izola lahko
ponudi na temelju neizkoriščenih zmogljivosti ( npr. možnosti uvedbe nadstandardne
ponudbe zdravstvenih storitev, ki niso financirane iz sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja).
6. STRATEŠKI CILJ: Prostori in oprema
Bolnišnica je po tridesetih letih potrebna celovite obnove in planiranega nadomeščanja
zastarele in okvarjene opreme. Zaradi omejenih finančnih sredstev še niso dokončno
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zaključena vsa gradbena dela na objektu. Tako ostaja ena od ključnih usmeritev glede
prostorov ureditev glavnega vhoda v bolnišnico, ki se nahaja na južni strani objekta.
Primerjalne analize med bolnišnicami v Sloveniji so pokazale, da je energetska potratnost
bolnišnične zgradbe predstavljala pomemben element izgube v poslovanju SB Izola do
leta 2013. Za razrešitev prekomerne energetske potratnosti je bila sprejeta odločitev, da
se izvede energetska sanacija objekta, ki je bila uspešno zaključena in se že kaže v
pomembnih finančnih prihrankih.
Vodstvo bolnišnice je že v letu 2010 sprejelo investicijski program za ureditev prostorov
lekarne in sterilizacije zaradi neustreznosti, ter za dograditev prostorov citopatologije. Večji
problem predstavlja tudi zagotovitev novih prostorov za hemodializo, ki predvideva
visokokakovostne standarde pri izgradnji in opremi, s čimer bi se sprostili nujno potrebni
dodatni prostori za potrebe hospitalne dejavnosti. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
investicijski program še ni izveden. Za potrebe sterilizacije so bili sicer v letu 2013 začasno
usposobljeni stari prostori sterilizacije in ponovno aktivirana stara oprema, kar pa
dolgoročno ni ustrezna rešitev.
Strateška prioriteta SB Izola in slovenskega zdravstvenega sistema ostaja izgradnja
urgentnega centra v SB Izola. Projekt izgradnje urgentnih centrov vodi Ministrstvo za
zdravje, bolnišnica pa s terminsko pravočasnim izvajanjem aktivnosti skrbi za vključenost v
projekt. Gradnja urgentnega centra se je pričela v letu 2014 in bo zaključena v letu 2015.
Ob posegih za energetsko sanacijo se je pričela urejati tudi prometna ureditev v okolici
bolnišnice. Poleg vzpostavitve krožne poti okoli objekta bolnišnice, se je izvedla tudi
označba intervencijskih poti in površin ter ureditev parkirnega režima. V letu 2014 je bilo
dodatno asfaltirano večje parkirišče za zaposlene na severozahodnem platoju bolnišnice.
V bodoče je predvidena še ureditev pristajališča za helikopter.
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2. ZAKONSKE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ,
40/12-ZUJF),
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora
za leto 2015
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter
2015 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih
dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in
108/13),
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in
97/12),
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10
in 108/13),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno
službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12.
2010)
c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti)
‒ Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Izola,
‒ Pravilnik o notranji organizaciji zavoda,
‒ Pravilnik o računovodstvu,
‒ Poslovnik sveta zavoda,
‒ Pravila za delo samoplačniških ambulant,
‒ Pravilnik o izplačilu plač in drugih osebnih prejemkih, nadomestilih in povračilih,
‒ Odredba o povračilu potnih stroškov za prihod na delo in iz dela,
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‒ Pravilnik o registraciji delovnega časa,
‒ Pravilnik o prometu in parkiranju na prometnih površinah Splošna bolnišnica Izola.
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3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:
‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015,
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
(ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14),
‒ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2,
104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1,
63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 85/14),
‒ Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v
javnem sektorju za leto 2015,
‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št.
12/14 in 52/14),
‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13,
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF,
46/13, 25/14-ZFU in 50/14),
‒ Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v
osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).
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4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015
4.1. LETNI CILJI
Letni cilji zavoda izhajajo iz strateških ciljev SB Izola. V nadaljevanju predstavljamo
nekatere najpomembnejše cilje, ki smo si jih zastavili v letu 2015. Največji poudarek je na
ciljih s področja finančnega poslovanja oz. zagotavljanju likvidnosti in solventnosti zavoda.
1. Obseg dela:
- 100 % doseganje planiranega obsega dela po Pogodbi z ZZZS;
- povečevanje programa dela s širitvijo pogodbenih programov za ZZZS;
- prestrukturiranje pogodbenih programov dogovorjenih z ZZZS v primeru
neustrezne strukture in obsega posameznih programov zdravstvenih storitev;
- spodbujanje trženja storitev izven programa ZZZS (nadstandardne
namestitve, samoplačniške zdravstvene storitve);
- prizadevanja za skrajševanje čakalnih dob.
2. Finančno poslovanje:
- uravnoteženo poslovanje – čim večja usklajenost odhodkov s prihodki;
- tekoče spremljanje plačilne sposobnosti zavoda;
- povečevanje finančnih sredstev iz naslova širitve programov;
- povečevanje prihodkov iz tržne dejavnosti;
- vzpostavitev sistema za spremljanje uspešnosti poslovanja zavoda po
posameznih organizacijskih enotah (kontroling poslovno izidnih enot);
- uveljavljanje večje finančne odgovornosti na nivoju predstojnikov oddelkov,
služb in dejavnosti;
- optimalna izkoriščenost materialnih in človeških virov (izboljšave v organizaciji
dela).
3. Kadri:
- uskladitev dejanskega števila zaposlenih s planiranim številom delavcev;
- pridobivanje deficitarnih kadrov;
- spremljanje in analiziranje absentizma in izvajanje aktivnosti za zmanjševanje
odsotnosti z dela;
- kontinuirano izvajanje in spremljanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih
pregledov;
- vodenje letnih razgovorov z zaposlenimi;
- izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih s
poudarkom na internem izobraževanju (v skladu s planom zavoda).
4. Investicijska dejavnost:
- racionalna poraba investicijskih sredstev v skladu s planom oz. rebalansom;
- realizacija posameznih faz strateških projektov v skladu s planom (npr.
urgentni center, glavni vhod v bolnišnico I);
- pridobivanje investicijskih sredstev iz drugih virov;
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-

preselitev dejavnosti hemodialize na lokacijo, prijaznejšo za ambulantno
zdravljenje;
selitev lekarne in sterilizacije.

5. Celovita kakovost:
- pridobitev mednarodnega certifikata ISO 9001
- ohranitev certifikata DNV ob obdobni presoji
- posodobitev registra tveganja
- vzpostavitev elektronskega dokumentacijskega sistema
- zagotovitev sledljivosti izvidov zunanjih izvajalcev laboratorijskih preiskav
- izgradnja urgentnega centra
- dokončanje novega glavnega vhoda v bolnišnico
- ureditev prostorov sterilizacije
- ureditev prostorov lekarne
- ureditev prostorov hemodialize
- poenotenje in sistemska ureditev preskrbe s perilom (delovna obleka
zaposlenih)
- posodobitev identifikacijske kartice zaposlenih
- vzpostavitev info točke za pomoč uporabnikom
- zaključek vzpostavitve baze podatkov o delovni opremi
- povečanje prepoznavnost SBI (promocija strokovnega dela in dosežkov,
interno glasilo)
- ureditev in povečanje zmogljivosti za nadstandardne storitve
- zmanjšanje tveganj pri zagotavljanju zaupnosti podatkov
- zagotavljanje profesionalnega vedenja in povečanje pripadnosti zaposlenih
- skrajšanje časa čakanja pacientov na ambulantno obravnavo
- izboljšanje dostopnosti do novega vhoda v bolnišnico
6. Strokovni nadzor:
- sledenje napredku zdravstvene stroke na vseh dejavnostih;
- organizacija oddelka negovalne bolnišnice;
- spremljanje in analiziranje neželenih dogodkov.
7. Notranji nadzor:
- stalno analiziranje in izboljševanje procesov zdravljenja in obravnave bolnikov;
- analiza in notranja kontrola obračuna plač;
- analiza in notranja kontrola povračil potnih stroškov za prihod na/z dela ter
ostalih povračil;
- analiza in notranja kontrola vodenja čakalnih knjig;
- izvedba samoocenitve notranjega nadzora javnih financ za večino poslovnih
področij v bolnišnici;
- spremljanje in analiza zadovoljstva uporabnikov;
- spremljanje in analiza zadovoljstva zaposlenih.
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4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF
SB Izola bo v letu 2015 opredelila konkretne cilje povezane z uresničevanjem integritete v
skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.
Sistem notranjih kontrol - »Krovna strategija obvladovanja tveganj SB Izola in
ustroja notranjih kontrol«
Dokument »Krovna strategija obvladovanja tveganj SB Izola in ustroja notranjih
kontrol«, poudarja predvsem:
- zavedanje o vseh vrstah tveganj, ki jim je izpostavljena SB Izola, in opredeljuje odnos
do omenjenih tveganj;
- pomaga vodstvu SB Izola na vseh ravneh prepoznavati, meriti in upravljati tveganja,
ki jim je zavod izpostavljen;
- opredeljuje prioritete oz. najpomembnejša področja obvladovanja tveganj;
- določa način obvladovanja tveganj, ki jim je izpostavljena SB Izola, in opredeljuje
odgovornost za obvladovanje tveganj;
- obvladovanje tveganj ostaja stalen in kontinuiran proces;
- tveganja se obvladujejo na vseh organizacijskih nivojih zavoda;
- določa način nadzora obvladovanja tveganj;
- prispeva k doseganju strateških ciljev SB Izola, ki so podrobneje obrazloženi v
Letnem poročilu 2014.
Notranje kontrole, ki jih SB Izola vzpostavlja, pa so v vsa področja in na vseh ravneh
poslovanja zavoda vgrajene metode, ukrepi, navodila in postopki, ki zagotavljajo
obvladovanje tveganj zavoda in doseganje splošnih ciljev SB Izola, kot so na primer tudi:
- varovanje sredstev zavoda (npr. nepremičnine, medicinska in druga oprema) pred
izgubo zaradi malomarnosti, zlorab, slabega gospodarjenja, napak, poneverb in
drugih nepravilnosti;
- urejeno, gospodarno, učinkovito in uravnoteženo poslovanje, skladno s strateškimi
oz. dolgoročnimi cilji zavoda, podanimi tudi v Letnem poročilu za leto 2014;
- poslovanje zavoda skladno z zakonskimi in drugimi predpisi ter notranjimi pravili in
navodili vodstva zavoda;
- zagotavljanje zanesljivih računovodskih in drugih podatkov ter informacij in resnično
ter pošteno prikazovanje in poročanje o poslovanju zavoda.
Najpomembnejše notranje kontrole, trenutno v obravnavi so: jasna opredelitev
odgovornosti posameznih organizacijskih enot (oddelkov, služb, odsekovI) in
posameznih zaposlenih v SB Izola; navodila za izvajanje in kontrolo postopkov;
vzpostavitev poti poročanja po hierarhiji; potrjevanje transakcij in dokumentiranje transakcij
in dogodkov; arhiviranje; omejitev dostopa; varovanje premoženja itd..
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4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj
Za leto 2015 smo izdelali predlog registra poslovnih tveganj za naš zavod. Predlog registra
tveganj je v finalizaciji in bo predstavljen Svetu zavoda na eni izmed naslednjih sej.
Začete aktivnosti za vzpostavitev registra tveganj in dosego postavljenih ciljev tudi iz
naslova zahtev akreditacije SB Izola se nadaljujejo tudi v letu 2015. V skladu z registrom
tveganj bo za naslednja obdobja izdelan tudi plan notranjega revidiranja po posameznih
kritičnih točkah.
V pripravi so popis možnih vrst tveganj SB Izola, možne posledice neobvladovanja
tveganj, ukrepi oz. notranje kontrole za njihovo obvladovanje, prioritete in zadolžitve
posameznih odgovornih oseb zavoda. Gre za krovno strategijo, ki jo bo moral posamezni
organizacijski vodja razdelati navzdol v svoji področni politiki obvladovanja tveganj.
Tveganja SB Izola bodo strukturirana okvirno na naslednji način:
Finančna tveganja SB Izola, kot je npr. kreditno tveganje (tveganje dolžnikov pri naložbah
zavoda, tveganje dolžnikov pri prihodkih zavoda itd.); tržno tveganje (tveganje zunanjega
okolja, tveganje neusklajenosti virov in sredstev zavoda - likvidnostno tveganje, valutno
tveganje, obrestno tveganje itd.).
Poslovna tveganja in tveganja delovanja SB Izola, kot je npr. tveganje strategije SB Izola,
operativna tveganja, tveganje organizacije in vodenja zavoda, tveganje poslovnih
procesov zavoda, tveganje zaposlenih, tveganje usposobljenosti zaposlenih, tveganje
izkoriščenosti in delovanja človeških virov, tveganje informiranosti zaposlenih, tveganje
informacijske tehnologije zavoda, pravno tveganje – tožbe in drugo, zakonodajno tveganje,
tveganje outsourcinga – npr. sterilizacija, pranje, varovanje itd., tveganje izgube
premoženja (požarno tveganje, tveganje kraje..) in tveganje pri projektih, ki jih izvaja
zavod.
Za vsako skupino tveganj bomo navedli notranje kontrole in druge ukrepe za njihovo
obvladovanje. Vsak zadolženi vodja jih bo moral razdelati v podrobnosti in vgraditi v
vsakodnevno poslovanje. Naredili bomo grobo analizo oz. oceno tveganosti, kjer bomo
ocenili tako obseg poslovne škode, ki bi nastala, če se tveganje ne obvlada, kot tudi
verjetnost dogodka, da se tvegano dejanje zgodi. Na osnovi obeh parametrov bomo
določili tudi prioriteto za obvladovanje posameznih vrst tveganj.
Kot omenjeno, bo zavod SB Izola v letu 2015 opredelil številne cilje za področja, na katerih
zavod načrtuje dopolnitev sistema notranjih kontrol ter za področja, na katerih zavod
načrtuje preverjanje delovanja notranjih kontrol v praksi itd.. O tem bo vodstvo zavoda tudi
seznanilo svet zavoda v letu 2015.
Področne politike obvladovanja tveganj
Na osnovi krovne strategije obvladovanja tveganj, ki se bo v letu 2015 dokončno
vzpostavila, bodo od vodstva SB Izola delegirani nosilci posameznih poslovnih funkcij
20

dolžni to strategijo preoblikovati v usmeritve, procese in postopke, ki jih je mogoče izvajati
in preverjati. Vodje posameznih organizacijskih enot zavoda bodo na osnovi pripravljene
krovne strategije obvladovanja tveganj za svojo enoto pripravili področne politike
obvladovanja tveganj.
V področno politiko obvladovanja tveganj vsak vodja iz krovne strategije prenese in z
ukrepi dopolni vsa tista tveganja, kjer bo lahko naveden kot zadolžena oseba. Vsak vodja
mora s svojo področno politiko obvladovanja tveganj opredeliti notranje kontrole, od
katerih so najpomembnejše naslednje:
- opredeljene in izročene odgovornosti za posamezne zaposlene v organizacijski
enoti;
- navodila za izvajanje in kontrolo postopkov;
- pisne politike ravnanja (npr.: vrednotenje aktive – osnovna sredstva, terjatve,
izračuni rezervacij, I);
- ustrezna kadrovska zasedba;
- pisna navodila za zagotovitev in kontrolo ažurnih, točnih in popolnih knjigovodskih
evidenc,
- pooblastila za odobritev transakcij in sploh vseh poslovnih dogodkov;
- razmejitev dolžnosti med odobravanjem, izvajanjem, evidentiranjem in
kontroliranjem posameznih poslov zavoda;
- vzpostavitev sistema poročanja od spodaj navzgor s poudarkom na odmikih;
- opredelitev postopkov arhiviranja in uničenja podatkov, rokov hrambe itd..
Seznam tveganj, ki je opredeljen v krovni strategiji zavoda, bodo morali določeni vodje po
svoji presoji dopolniti in dopolnjevati glede na spremembe v poslovanju zavoda.
Področne politike obvladovanja tveganj so lahko predstavljene v pisnem dokumentu, lahko
pa bi bile te notranje kontrole le vgrajene v poslovni proces zavoda. Sicer prednost dajemo
pisnemu gradivu, se pa bomo do tega v bodoče še konkretno opredelili. Najpomembnejše
je, da se vsi zaposleni, predvsem pa vodje zavoda zavedajo svoje odgovornosti za
vzpostavitev, delovanje in nadzorovanje v poslovne procese vgrajenih notranjih kontrol.
Nazadnje še poudarjamo, da smo v letu 2014 v SB Izola uspeli delno vzpostaviti register
tveganj za posamezna področja delovanja. Začete aktivnosti za vzpostavitev registra
tveganj in dosego postavljenih ciljev tudi iz naslova zahtev akreditacije SB Izola se
nadaljujejo tudi v letu 2015. V okviru vzpostavitve registra tveganj SB Izola bomo za vsako
vrsto tveganja podali ukrepe za njegovo obvladovanje, pričakovane rezultate, rok za
ukrepanje, opis rezultata oz. učinkovitosti itd..
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF
Nabor revizorjevih priporočil iz predhodnih let:
V letu 2014 je bil načrtovan in izveden notranji nadzor javnih financ (v nadaljevanju NNJF)
in področje računovodskih notranjih kontrol in računovodskih izkazov, in sicer z zunanjim
izvajalcem. Tako je bila v okviru notranje revizije s strani BM Veritas v letu 2014
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preverjena zanesljivost delovanja računovodskih notranjih kontrol in pravilnost izdelanih
računovodskih izkazov za leto 2013. Notranja revizija je bila opravljena skladno s
Standardi notranjega revidiranja in Usmeritvami za državno notranje revidiranje.
Ocena notranjega nadzora javnih financ je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo
Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih
financ je bila oddana na AJPES preko računalniškega programa, kopija pa je bila
posredovana tudi ministrstvu skupaj z letnim poročilom.
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena letnemu poročilu za leto 2014.
SB Izola nima organizirane notranje revizijske službe zaradi pomanjkanja kadra. V skladu
s pogodbo opravlja notranjo revizijo oziroma revizijo posameznih področij zunanja
revizijska hiša BM Veritas d.o.o., Ljubljana. V maju 2014 je revidirala področje
računovodskih izkazov poslovanja za leto 2013 in poslovanja kadrovske službe ter službe
obračuna osebnih dohodkov s ciljem oceniti primernost upoštevanja zakonskih smernic na
področju računovodskih izkazov in ciljem oceniti stopnjo tveganja na področju poslovanja
kadrovske službe in službe za obračun osebnih dohodkov.
Načrtovan nabor notranjih revizij v letu 2015:
V okviru NNJF bodo izpolnjeni samoocenitveni vprašalniki, pri čemer bodo v
samoocenitev vključeni sledeči poslovni procesi:
1. izvajanje osnovne dejavnosti - izvajanje zdravstvenih storitev, in sicer storitev
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zdravljenja in zdravstvene nege;
izvajanje investicij;
javna naročila;
prevzemanje obveznosti v imenu bolnišnice in izvrševanje plačil;
lekarniško poslovanje;
laboratorij;
analize poslovanja in plan;
računovodsko spremljanje in poročanje;
področje kadrov.

Preverjen bo napredek na področjih, ki so bila vključena v samoocenitev že v letih 2011 do
2014.
V kolikor bo vodstvo zavoda ocenilo, da je potrebno izvesti v letu 2015 revizijo izvajanja
sanacijskih ukrepov, bo omenjeno revizijo naročilo zunanji revizijski hiši.

22

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE
CILJE
SB Izola bo izvajala aktivnosti nadzora in obvladovanja obsega programa akutne
bolnišnične obravnave, neakutne bolnišnične obravnave in specialistično ambulantnega
programa, ki je določen v Pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju ZZZS).
SB Izola bo sledila načelom Ministrstva za zdravje RS in ZZZS glede skrajševanja
čakalnih dob v specialističnih ambulantah in pri operativnih posegih.
Od leta 2006 do leta 2014 je SB Izola realizirala višjo povprečno utež kot ima priznano po
Pogodbi z ZZZS, kar se odraža v nižjih prilivih ZZZS. V letu 2015 bolnišnica načrtuje
povečanje programa uteži akutne bolnišnične obravnave.
Ukrepi in aktivnosti za doseganje finančnega načrta delovnega programa so naslednji:
- priprava letnih in mesečnih operativnih planov obsega dela določenega po
Pogodbi ZZZS. Sledenje planu specialistično ambulantnega programa in
funkcionalne diagnostike, ki je določen v pogodbi med SB Izola in ZZZS.
- Mesečno spremljanje realizacije prospektivnega programa, ki je prav tako
določen v Pogodbi ZZZS. V primeru, da iz nepredvidljivih razlogov, na katere
bolnišnica ne more vplivati (ni čakajočih pacientov), določen prospektivni
program ne bo izvedljiv in ne bo v celoti realiziran, bo bolnišnica predlagala
začasno prestrukturiranje v programe z daljšo čakalno dobo.
- Tekoče spremljanje realizacije delovnega programa v akutni bolnišnični
obravnavi in v specialistični ambulantni dejavnosti. Ob ugotovljenih odstopanjih
med realizacijo in planom bo SB Izola sprejela ustrezne ukrepe.
- Upoštevanje Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne
zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov. Ustrezno in redno
vodenje čakalnih seznamov.
SB Izola bo spremljala zastavljene cilje s fizičnimi kazalci (realizacija delovnega programa)
in s finančnimi kazalci. Od januarja 2014 je vzpostavljen elektronski način spremljanja
realizacije na tedenskem nivoju.
5.1. Kazalniki poslovne učinkovitosti
S kazalniki poslovne učinkovitosti, ki so opredeljeni v Prilogi Splošnega dogovora in jih je
potrebno prikazati tudi v letnih poročilih, želimo prikazati in ovrednotiti uspeh SB Izola.
Kazalniki in standardi sledijo pričakovane rezultate in nekatere dejavnike po modelu
odličnosti. Kazalniki so razdeljeni v pet osnovnih skupin:
1. finančni kazalniki;
2. kadrovski viri – kader iz ur;
3. oprema;
4. prostorski viri;
5. drugi kazalniki.
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Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887): cilj za leto
2015 je ohraniti kazalnik na višji ravni (okrog 1,0 – uravnoteženo poslovanje oz.
uravnoteženi prihodki in odhodki) kot v letu 2012 do 2014, ko je bil manjši od 1 (to je bilo
posledica predvsem znižanja prihodkov s strani ZZZS).
Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana
amortizacija v ceni storitev): delež porabljenih amortizacijskih sredstev se bo v letu 2015
ohranjal na enakem nivoju kot v letu 2014. V primeru, da bo SB Izola v letu 2015 pridobila
druge vire financiranja, bo ustrezno financirala tudi investicije, kot je to podano v okviru
poglavja o načrtovanih investicijah in investicijskem vzdrževanju ter načrtovanih nabavah
(v primeru pridobitve novih, tj. drugih virov).
Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva AOP 006): kazalnik odpisanosti opreme se ne bo povečal
v letu 2015 saj se v pogodbi ZZZS povečuje stopnja priznane amortizacije za 25%. SB
Izola mora nujno nameniti dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje vse bolj stare
opreme zavoda.
Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št.
dogovorjenih dni za plačilo): SB Izola bo skušala ohraniti koeficient plačilne sposobnosti za
leto 2015 na približni ravni kot je bil v letu 2014, oziroma jo izboljševati. Le-ta se je v
zadnjem tromesečju (januar – marec 2015) znižal zaradi pridobitve dodatnih likvidnostnih
sredstev s strani ZZZS. Ohranitev koeficienta na podobni ravni kot v letu 2014 bo SB Izola
lahko dosegla z nadaljnjim uspešnih izvajanjem sanacijskih ukrepov, katerih učinki so že
vidni v letu 2014 in se delno nadaljujejo v letu 2015. Z načrtovanih uravnoteženim
poslovanjem SB Izola v letu 2015, bo tudi neto denarni tok ugodnejši kot v preteklih letih, s
čimer bo lahko SB Izola ustavila hitro rast obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN.
Vendar pa SB Izola za poplačilo trenutno visokega stanja obveznosti (glej Letno poročilo
za leto 2014) ter zaradi obstoja verjetnosti za moteno nadaljnje poslovanje zaradi
morebitnih nepričakovanih izvršb dobaviteljev in naloge Ministrstva za finance, ki nam
narekuje odplačilo kredita EZR do 31.12.2015, nujno potrebuje dodatna denarna sredstva
s strani Ministrstva za zdravje RS.
Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni
promet do dobavit. AOP 871 / 12) ): koeficient zapadlih obveznosti za leto 2015 bomo
skušali obdržati na podobni ravni kot v letu 2014, ko je znašal 12,17 kar pomeni, da ima
SB Izola na dan 31. 12. 2014 12,17-krat več zapadlih neplačanih obveznosti kot znaša
mesečni promet z dobavitelji.
5.2. Kazalniki strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti
Letni cilji namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti pacientov so:
- uvajanje novih kliničnih poti (najmanj dveh (2) kliničnih poti letno);
- spremljanje vseh predvidenih kazalnikov iz nabora obveznih kazalnikov
Ministrstva za zdravje;
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-

spremljanje interno določenih kazalnikov kakovosti in varnosti;
obdobna presoja za preverjanje izpolnjevanja zahtev akreditacije bolnišnice po
standardu DNV-NIAHO;
izpolnjevanje zahtev standarda ISO 9001 – zaključek projekta uvedba standarda
ISO 9001.

Obvezni kazalniki kakovosti:
S spremembo 26. člena Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 2011 se je razširil nabor
kazalnikov kakovosti, ki se spremljajo na nacionalni ravni. Splošni dogovor predvideva
spremljanje 72 kazalnikov iz priloge BOL II/b-9, za posamezne skupine izvajalcev je
določen ožji izbor.
V SB Izola se bodo tudi v letu 2015 nadaljevale aktivnosti za vzpostavitev nadzora in
izvajanje izboljšav na področju kakovosti in varnosti pacientov, ki je skladna z Nacionalno
strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu. Ob tem se bodo postopoma tudi v letu 2015
urejali pravilniki in postopki za vzpostavitev kontrole in poročanja. Izpostavljeni bodo:
- letni cilji namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti pacientov,
- povratne informacije uporabnikov (npr. rezultati ankete o izkušnjah pacientov v
akutni bolnišnični obravnavi, obravnave pri pristojni osebi v skladu z Zakonom o
pacientovih pravicah, analiza pritožb, pripomb in pohval...),
- poročilo o izvedenih notranjih presojah za posamezne vrste zdravstvene
dejavnosti,
- poročilo o izvajanju aktivnosti za ohranitev akreditacijske listine,
- poročilo o morbiditetnih in mortalitetnih konferencah,
- poročilo o spremljanju, analizi in ukrepih v primeru nevarnih opozorilnih
dogodkov,
- ugotovitve ob spremljanju kazalnikov kakovosti,
- izvedba internih strokovnih nadzorov in glavne ugotovitve le-teh,
- razvoj in uporaba kliničnih poti,
- razvoj in uporaba drugih protokolov, namenjenih povečanju kakovosti storitve
uporabnikom ali varnosti pacientov,
- aktivnosti namenjene obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe
protimikrobnih zdravil,
- razvoj in uporaba sistema poročanja o varnostnih zapletov, presoje zadovoljstva
zaposlenih.
Ključne aktivnosti za pospešeno uveljavljanje sistema kakovosti izvajajo imenovani organi
za področje kakovosti (npr. Odbor za kakovost, Komisija za kakovost), posamezni
zaposleni (kot npr. zaposleni v enoti za kakovost, imenovani notranji presojevalci, skrbniki
procesovI) in ostali zaposleni, ki bodo tudi v letu 2015 spremljali in presojali uporabo
predvidenih orodij (dejanska uporaba kliničnih poti, spoštovanje varnostnih protokolov,
spremljanje kazalnikov kakovosti, izvajanje notranjih strokovnih nadzorov,...), poročali o
glavnih ugotovitvah ob uporabi teh orodij (analiza vzrokov za odstopanje od predvidene
klinične poti v primerih, ko je bila uporabljena; analiza podatkov pridobljenih s
spremljanjem kazalnikov kakovosti; analiza porekla vzrokov varnostnih zapletov, v
primerih, ko je bila le-ta opravljena itd.), predlagali ukrepe za izboljšave, spremljali
izvajanje ukrepov ter o uspešnosti izvedenih ukrepov poročali vodstvu bolnišnice.
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2015 (glej izpolnjeno tabelo v priloženi excelovi
datoteki).
Splošna bolnišnica Izola načrtuje program dela v letu 2015 na podlagi določil Splošnega
dogovora (v nadaljevanju SD) za pogodbeno leto 2014, Aneksa št. 1 k SD 2014 in Aneksa
št. 2 k SD 2014, Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto
2014 (v nadaljevanju Pogodba), Aneksa št.1 k Pogodbi, Aneksa št. 2 k Pogodbi in na
podlagi Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015.
V času pisanja Finančnega načrta 2015 SD za pogodbeno leto 2015 še ni sprejet.
Novosti in spremembe v Aneksu št. 1 k SD za leto 2014 (s 10. 7. 2014), ki bistveno
vplivajo na realizacijo programa za ZZZS za leto 2015:
- Povečanje uteži za določene prospektivne programe (perkutani posegi na srcu,
srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah (posegi PTCA), koronarografije in
operacije na ožilju – arterije in vene). Program pomeni širitev SPP uteži v končnem
obračunu.
Novosti in spremembe v Aneksu št. 2 k SD za leto 2014 (s 17. 12. 2014), ki bistveno
vplivajo na realizacijo programa za ZZZS za leto 2015:
- S 1. 1. 2015 se prizna revalorizacija.
- Povečanje SPP utež za 331,27 SPP uteži.
- Dodajo se novi programi plačani po realizaciji – splav (s 1. 1. 2014) in možganska
kap (s 1. 1. 2015).
- Plačilo rakavih primerov po realizirani uteži.
- Povišanje plačila preseganja prospektivnih programov iz 5 % na 10 %.
- Povečanje nosilcev v specialističnih ambulantah z namenom skrajševanja čakalnih
vrst. Povečali so se nosilci v: dermatološki ambulanti, kardiološki ambulanti,
nevrološki ambulanti, revmatološki ambulanti in urološki ambulanti.
- Povečanje določenih MR preiskav.
- Notranje prestrukturiranje programa, in sicer zmanjšanje plana primerov
prospektivnega programa in hkrati povečanje plana primerov kirurškega zdravljenja
rakavih bolezni.
S SD za pogodbeno leto 2015 so bile med partnerji usklajene naslednje vsebine:
- 25% dvig amortizacije od 1. 1. 2015.
- Širitev programa SVIT.
Z okrožnicami so za leto 2015 predvidene tudi naslednje širitve in prestrukturiranje
programov:
- S 1. 1. 2015 se dodajo ločeno zaračunljivi materiali v ambulantni dejavnosti
gastroenterologije in endoskopije.
- Prestrukturiranje RTG točk iz urgentnih ambulant na dejavnost radiologije.
- Spremembe Seznama B in uvrstitev novih zdravil pomeni za SBI večjo aplikacijo
teh zdravil.
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6.1. Bolnišnična dejavnost
Akutna bolnišnična obravnava
Planiran obseg programa akutne bolnišnične obravnave do ZZZS za leto 2015 znaša
14.218 primerov in 18.356,17 uteži, povprečna planirana utež je 1,29. Izhodišče plana za
leto 2015 je Finančni načrt ZZZS (14.029 primerov in 17.654 uteži), z veljavnostjo 1. 1.
2015, z upoštevanjem 10 % preseganja pogodbeno določenega programa prospektivnih
primerov (koronarografije, operacije nosu, ušes, ust in grla, operacije na ožilju – arterije in
vene, operacije na ožilju – krčne žile, operacije kil, operacije žolčnih kamnov) ter z
upoštevanjem realiziranega prospektivnega programa v letu 2014 (porodi, PTCA, kirurško
zdravljenje raka), ki je plačan po realizaciji in le ta vpliva na finančni načrt 2015. Na plan
primerov in uteži vpliva tudi prenos programa iz akutne bolnišnične obravnave v
specialistično ambulantno dejavnost. Z Aneksom 2 k SD 2014 je SB Izola prejela dodatnih
331,27 uteži.
V finančnem načrtu za leto 2015 se v primerjavi z letom 2014 program poveča za 92
primerov oziroma za 0,7 %, število uteži se poveča za 0,8 %.
Tabela 1:

Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v
številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s
prospektivnimi primeri
FN 2014

Dejavnosti
Kirurgija
Internistika
Nevrologija
Ginekologija
Pediatrija
ORL
Okulistika
SKUPAJ

Število
primerov

5.044
3.938
450
2.381
1.404
770
140
14.127

Število
uteži

Realizirano 2014
Število
primerov

7.829,79
6.362,79
837,00
1.651,48
954,72
494,80
81,20
18.211,78

5.163
4.755
593
2.499
1.587
771
78
15.446

Število
uteži

7.821,81
7.862,92
933,58
1.924,51
1.131,52
536,51
44,57
20.255,42

FN 2015
Število
primerov

5.059
4.132
475
2.383
1.378
723
69
14.219

Število
uteži

7.658,08
6.641,34
844,22
1.676,25
960,00
534,28
42,00
18.356,17

Indeksi glede na
primere
FN 2015/
FN 2014

100,3
104,9
105,6
100,1
98,1
93,9
49,3
100,7

FN 2015/
REAL
2014

98,0
86,9
80,1
95,4
86,8
93,8
88,5
92,1

Prospektivno načrtovani primeri
V okviru Pogodbe z ZZZS je potrebno ločeno spremljati prospektivno načrtovani program.
Plan vključuje povečanje porodov za 32 primerov, saj se porodi planirajo na podlagi
realizacije v letu 2014. V planu je povečano število primerov za 10 % za programe operacij
nosu, ušes, ust in grla, koronarografije, operacij arterij in ven, operacij krčnih žil, operacij
kil, operacij žolčnih kamnov. Plan se še poveča za 36 primerov PTCA in zmanjša za 60
primerov za program rakavih bolnikov (osnova je realizacija v letu 2014). V finančnem
načrtu za leto 2015 se ne upoštevajo začasna prestrukturiranja med prospektivnimi
programi, ki so bila izvedena v letu 2014.
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Tabela 2:

Prospektivno načrtovani primeri v letu 2015
FN 2014
(+ 10 %)

Realizacija
2014

FN 2015
(+ 10 %)

Operacija ušes, nosu, ust in grla

464

486

447

PTCA - balonska diletacija koronarnih arterij

259

301

295

Operacija na ožilju - arterije in vene

306

305

306

Operacija na ožilju - krčne žile

44

52

44

Koronarografija

462

425

462

Operacija kil

442

449

451

Operacija žolčnih kamnov

308

301

363

Artroskopija

205

207

160

Operacija karpalnega kanala

200

206

154

Odstranitev osteosintetskega materiala

135

141

165

Porod

677

709

709

Splav

234

233

236

Kirurško zdravljenje rakavih bolnikov

281

221

221

-

-

233

4.017

4.036

2.825

2.873

Naziv programa

Zdravljenje možganske kapi
SKUPAJ
SKUPAJ brez porodov, splavov in rakavih
bolnikov

Indeks
FN 2015/
FN 2015/
FN 2014
REAL 2014

4.259

96,3
113,9
100,0
100,0
100,0
102,0
117,9
78,0
77,0
122,2
104,7
100,9
78,6
106,0

92,0
98,0
100,3
84,6
108,7
100,4
120,6
77,3
74,8
117,0
100,0
101,3
100,0
105,5

3.093

109,5

107,7

Neakutna bolnišnična obravnava
V neakutno bolnišnično zdravljenje je sprejet bolnik po končani akutni bolnišnični
obravnavi. Neakutna bolnišnična obravnava obsega podaljšano bolnišnično zdravljenje,
zdravstveno nego in paliativno oskrbo. Načrtuje se na podlagi bolnišnično oskrbnih dni –
BOD in obračuna se za neakutne epizode, ki trajajo nepretrgoma 6 dni ali več. V primeru,
da se v eni hospitalizaciji izvaja samo neakutna obravnava, se ob odpustu, ne glede na
dolžino trajanja, lahko obračuna dejansko število BOD (10. člen, Priloga BOL II/b SD
2014).
Planirano število bolnišnično oskrbnih dni neakutne bolnišnične obravnave za leto 2015
znaša 5.483 BOD. Plan za leto 2015 ostane nespremenjen v primerjavi s planom
preteklega leta, čeprav je bilo realiziranih 753 BOD več.
Doječe matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku
Program za doječe matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku do vključno 5.
leta otrokove starosti se določi na podlagi realizacije preteklega leta. Za oba programa je
plačana realizacija na podlagi 7. točke, 40. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto
2014. Program se evidentira z nemedicinsko oskrbnimi dnevi (NOD).
Program za doječe matere za leto 2015 znaša 251 NOD, program za sobivanje staršev ob
hospitaliziranem otroku do vključno 5. leta otrokove starosti je 2.569 NOD.
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6.2. Specialistična ambulantna dejavnost
Program dela v specialistično ambulantni dejavnosti se načrtuje v številu obiskov, številu
točk ter številu preiskav. Plan za leto 2015 je prikazan v prilogi Obrazec 1: Delovni
program 2015.
Specialistični ambulantni program v SB Izola vključuje internistiko, pulmologijo,
nevrologijo, ginekologijo, kirurgijo, okulistiko, otorinolaringologijo, dermatologijo, bolezni
dojk, zdravljenje neplodnosti, gastroenterologijo, kardiologijo, tireologijo ter internistično in
kirurško urgentno ambulanto.
Plan za leto 2015 temelji na osnovah Aneksa št. 2 k Pogodbi z ZZZS za pogodbeno leto
2014, z veljavnostjo 1. 9. 2014 in Finančnega načrta ZZZS, z veljavnostjo 1. 1. 2015.
Pogodbeni obseg programa z ZZZS na področju specialistične ambulantne dejavnosti je
načrtovan po posameznih programih oziroma po vrstah zdravstvenih dejavnostih (VZD),
uvedba s 1. 1. 2013. ZZZS izvede plačilo v celoti glede na 100 % doseganje točk v
posamezni specialistični ambulantni dejavnosti oziroma v primeru, da so obiski doseženi
100 % točke pa vsaj 85 %.
SB Izola je z Aneksom 2 k SD 2014 prejela dodaten program za 0,2 nosilca v določenih
ambulantah in 0,32 nosilca v nevrološki ambulanti.
6.3. Ostale dejavnosti
Funkcionalna diagnostika
SB Izola izvaja magnetno resonanco (MR), računalniško tomografijo (CT), ultrazvok (UZ),
rentgen (RTG) in mamografijo.
Program CT in MR se spremlja v številu preiskav. V letu 2015 znaša program za CT 4.956
preiskav in za MR 5.711 preiskav. Z Aneksom št. 2 k SD je SB Izola dobila dodatnih 494
MR preiskav.
Za dejavnost UZ in RTG je delovni program določen v številu točk, za mamografijo pa v
številu točk in številu slikanj. Plan v letu 2015 za UZ je 68.495 točk, za RTG 20.117 točk in
za mamografijo 32.797 točk in 3.381 preiskav. SB Izola je v letu 2015 prevzela dodaten
trajen program drugega izvajalca UZ dejavnosti v obsegu 0,985 nosilca.
Dializna dejavnost
SB Izola planira in spremlja ločeno posamezne vrste dializ, število opravljenih dializ in
število bolnikov. Program dializne dejavnosti se plača v celoti glede na realizacijo.
Program dializ za leto 2015 znaša 8.847 dializ, kot je bila realizacija v letu 2014 (6. odst.,
3. člen SD 2014).
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Primarna zdravstvena dejavnost
V okviru zdravstvene dejavnosti ima SB Izola program dispanzer za žene in fizioterapijo.
Program dela v dispanzerju za žene se načrtuje v številu količnikov. Program po Pogodbi
ZZZS, z veljavnostjo 1. 1. 2015 znaša 52.549 količnikov.
Od 1. 1. 2014 je stopil v veljavo nov standard in način obračuna za fizioterapijo.
Fizioterapija se evidentira z utežmi in primeri. Plan za leto 2015 je 117 primerov in 202
uteži in ostane nespremenjen v primerjavi s preteklim letom.
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7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015 (izpolnjena excelova tabela je
priloga tega dokumenta)
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (izpolnjena
excelova tabela je priloga tega dokumenta)
7.1.1. Načrtovani prihodki
Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 39.770.387,00 EUR in bodo za 0,34%
višji od doseženih v letu 2014.
Prihodki so načrtovani na podlagi določil Splošnega dogovora (v nadaljevanju SD) za
pogodbeno leto 2014, Aneksa št. 1 k SD 2014 in Aneksa št. 2 k SD 2014, Pogodbe o
izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 (v nadaljevanju
Pogodba), Aneksa št.1 k Pogodbi, Aneksa št. 2 k Pogodbi in na podlagi Končnih izhodišč
za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015. Zaradi povečanja uteži za
določene prospektivne programe (perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih
in drugih arterijah (posegi PTCA), koronarografije in operacije na ožilju – arterije in vene)
načrtujemo širitev SPP uteži v končnem obračunu.
Načrtovani prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se zaradi načina beleženja
pacientov ter posledično plačnika zdravstvene storitve znižajo za 5,49% in bodo v letu
2015 znašali 29.644.423 eur. Ti prihodki zajemajo realizacijo programa po pogodbi z ZZZS
ter storitve MR, CT in SVIT programov. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja
pa se zvišajo za 60,22% in bodo znašali 4.912.105,00 eur.
Na podlagi spremljane realizacije od 1-3 2015 in na podlagi podatka o številu
specializantov, sekundarjev in pripravnikov, ki se trenutno izobražujejo v SB Izola,
načrtujemo prihohke iz naslova refundacij ZZZS v višini 1.960.000,00 eur in bodo za 7%
nižji od realiziranih v letu 2014.
Zaradi nadaljevanja širitve samoplačniških ambulant na vseh področjih delovanja
bolnišnice v letu 2015 načrtujemo prihodke v višini 1.434.460,00 eur, kar predstavlja
30,41% povečanje prihodkov v primerjavi z realiziranimi v letu 2014. V ta namen je bil v
letu 2014 postavljen sistem gotovinskega plačevanja na nivoju celotne bolnišnice. Ker gre
za postopno uvajanje samoplačniških ambulant, pričakujemo v povprečju 5.000 eur
mesečno povečevanje prihodkov.
Tudi v letu 2015 nadaljujemo aktivnosti na področju sponzorstva, saj želimo pridobiti
dodatne prihodke 20.000 eur za izvedbo dogodkov in financiranje izobraževanj. Glede na
to, da je bila v letu 2014 zaključena investicija v izgradnjo SZ dela parkirišča (P6 in P7), in
na podlagi beleženih prihodkov od januarja do marca 2015 na kontu prihodkov iz naslova
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parkirnin, se utemeljeno pričakuje dodatnih 15.000 eur prihodka. Tako načrtujemo skupne
prihodke iz naslova parkirnin v višini 194.775,00 eur.
Na področju finančnih prihodkov se nadaljujejo pogajanja z dobavitelji za znižanje ali odpis
zamudnih obresti. Poelg tega bo bolnišnica revidirala stare zamudne obresti in IOP
obrazce dobaviteljev ter zastarane obveznosti odpisala. Ocenjujemo, da bomo v letu 2015
zabeležili 20.000,00 eur dodatnih prihodkov iz tega naslova. Ostali finančni ter ostali
prihodki se tudi v letu 2015 glede na leto 2014 ne bodo spreminjali in ostajajo konstantni.
7.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 39.760.638,00 EUR in bodo za 0,34%
višji od doseženih v letu 2014. Odhodki v letu 2015 so načrtovani na podlagi končnih
izhodišč Ministrstva za zdravje RS z dne 31.3.2015 ter na podlagi ocenjenih trendov gibanj
stroškov in odhodkov od januarja do marca 2015. Na podlagi končnih izhodišč je
upoštevano 25% povečanje stroškov amortizacije, ki bo s pogodbo z ZZZS veljavno od
1.1.2015. Poleg tega načrt upošteva navodila za znižanje stroškov za izplačilo plač
zaposlenim na podlagi nižanja števila zaposlenih, financiranih iz javnih virov, v višini 1% v
primerjavi z letom 2014.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo
15.518.941,00 EUR in bodo za 5,13% višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na
celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 39,03%.
Stroški materiala:
Na podlagi realizacije v letu 2014 in na podlagi izvajanja kontrole naročanja ter
budgetiranja posameznih oddelkov, se nadaljuje izvajanje sanacijskih ukrepov, ki jih je
bolnišnica izvajala že od leta 2012 dalje. Tako se na podlagi trendov od januarja do marca
2015 pričakuje porabo zdravil in zdravstvenega materiala v višini 6.928.120,00 eur, kar v
primerjavi z letom 2014, ko je poraba zdravil in medicinskih materialov znašala
7.188.475,00 eur, predstavlja 3,62% znižanje porabe. Dodatno bodo vidni učinki zaradi
uvedbe ETTL (elektronskega terapevtskega temperaturnega lista), ki nam bo omogočal
sledenje porabe medicinskega materiala in zdravil, kakor tudi kontrolo vseh izvedenih
aktivnosti tako po pacientu kot po zdravniku. Nadaljujejo se pogovori in analiziranje
različnih dobaviteljev, primerjanje različnih cen in javni razpisi na različnih področjih z
namenom nižanja stroškov nabav zdravil in medicinskega materiala.
Na podlagi izvedenega javnega naročila za dobavo živil in na podlagi trendov januarmarec 2015 ocenjujemo, da se bo strošek živil znižal iz 409.761,00 eur v letu 2014 na
380.683,00 eur, kar predstavlja 7,1% znižanje stroškov živil. Strošek porabljene vode bo
ostal na enakem nivoju kot v letu 2015 in bo znašal 172.942,00 eur.
Na področju energentov pa se zaradi tržnih sprememb ocenjuje, da bo poraba energentov
porastla. Na podlagi izvedenega javnega naročila za dobavo električne energije, kjer smo
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pridobili višje cene kot v predhodnjih obdobjih, vendar še vedno konkurenčne v primerjavi
s trenutnimi tržnimi cenami, ocenjujemo, da bo strošek električne energije narastel iz
432.147,00 eur v letu 2014 na 495.447,00 eur v letu 2015. Poleg tega je potrebno
upoštevati tudi porast stroškov električne energije, ki bo povzročen ob zagonu novega
Urgentnega centra SB Izola. Zaradi povišanja cen plinov za medicinske namene se
pričakuje poraba 90.688,00 eur v letu 2015, kar je v primerjavi z letom 2014, ko je znašala
poraba 72.904,00 eur, povečanje za 24,39%. Stroški za ogrevanje, stroški plinov za
kuhinjo in stroški pogonskega goriva za transportna sredstva ostajajo na enakem nivoju
kot v letu 2014.
Stroški pisarniškega materiala, ki so v letu 2014 znašali 105.321,00 eur ter stroški
ostalega nezdravstvenega materiala (potrošni material, material za popravilo in
vzdrževanje, stroški za strokovno literaturo in stroški za časopise ter priročnike), ki so
skupno znašali v letu 2014 365.856,00 eur, ostajajo na enakem nivoju.
Stroški storitev:
Na področju storitev v letu 2015 načrtujemo povečanje stroškov in sicer iz 5.311.167,00
eur iz leta 2014 na 6.800.672,00 eur, kar predstavlja 16,55% povišanje stroška storitev.
Poglavitne spremembe stroškov na področju storitev načrtujemo na kontih nezdravstvenih
storitev in sicer na kontu vzdrževanja. Na podlagi izvajanja sanacijskih ukrepov med leti
2012 in 2014 so se izvajala le nujna vzdrževalna dela, investicijskega vzdrževanja
bolnišnica ni izvajala. Tako se na postavki investicijskega vzdrževanja povečujejo
načrtovani stroški iz 11.732,00 eur v letu 2014 na 880.000,00 eur v letu 2015. Bolnišnica
mora v sklopu projekta Urgentni center Izola (UCI) zagotoviti zamenjavo nizkonapetostne
plošče (NNP) za usposobitev priklopa UCI na obstoječe omrežje. Za zamenjavo NNP bo
bolnišnica namenila cca 500.000,00 eur. Dodatno bolnišnica načrtuje še zamenjavo dveh
transportnih dvigal v višini 220.000,00 eur, zamenjavo sistema za nujni sestrski klic,
zamenjavo naprave za pripravo total demi vode in tlakarsko ter pleskarska dela. Za tekoče
vzdrževanje, vzdrževanje po pogodbi, sprotno vzdrževanje AOP načrtujemo stroške na
enakem nivoju kot v letu 2014. Na kontu vzdrževanja medicinske opreme pa bolnišnica
načrtuje povečanje stroška vzdrževanja, saj smo v februarju 2015 morali zamenjati
okvarjeno CT cev. Strošek zamenjave je znašal cca 160.000,00 eur, kar je celoten
načrtovan strošek na kontu povišal iz 292.013,00 eur iz leta 2014 na 442.013,00 eur v letu
2015. Zaradi ugodne zavarovalne police je bolnišnica uspela refundirati strošek zamenjave
cevi v višini 150.000,00 eur.
Na preostalih stroških storitev, stroških pogodbenega dela z zunajimi in internimi
zaposlenimi, strošek laboratorijskih storitev, strošek strokovnih izobraževanj in na stroških
ostalih nezdravstvenih storitev ostajajo stroški na enaki ravni kot je zanašala poraba v letu
2014.
Kljub enakemu načrtovanju porabe stroškov pa bolnišnica še vedno nadaljuje izvajanje
sanacijskih ukrepov in nadaljevala kontrolo stroškov pogodbenega dela in stroškov
zunanjih storitev ter z optimizacijo dela lastnih zaposlenih poskušala dodatno zniževati te
stroške. Dodaten prihranek na postavki storitev bomo dosegli z uvajanjem javnih naročil za
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področje investicijskega vzdrževanja. Nadaljujemo izvajanje kontrole naročanja
laboratorijskih storitev z predajanjem odgovornosti na nižje nivoje. Izobraževalne aktivnosti
načrtujemo na podlagi razpoložljivih donacijskih sredstev.
Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 22.029.213,00 EUR
in bodo za 0,97% nižji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane
odhodke zavoda znaša 55,40%.
Zaradi določil ZUJF in navodil Ministrstva za zdravje o dodatnem zniževanju zaposlenih, ki
se financirajo iz javnih sredstev, ugotavljamo, da število zaposlenih, ki so financirani iz
javnih sredstev, ne bo doseglo priznanega števila zaposlenih po pogodbi ZZZS (glej
kadrovski načrt in obrazložitve). To pa pomeni, da bolnišnica deluje z še nižjim številom
zaposlenih, kot jih predvidevajo navodila za leto 2015.
Kljub temu, da ne načrtujemo znižanja števila zaposlenih, ki se financirajo iz javnih
sredstev, pa bolnišnica načrtuje znižanje stroškov za izplačilo plač v letu 2015.
V letu 2015 je načrtovan strošek plač v višini 22.029.213,00 eur, kar v primerjavi z letom
2014, ko je znašal 22.245.717,00 eur, predstavlja 0,97% znižanje. Strošek bo znižan
predvsem zaradi tega, ker bolnišnica v letu 2015 ne načrtuje izplačilo poračunov iz
naslova plačnih nesorazmerij in zaradi nižjega stroška dela od januarja do marca 2015, ko
ni uspela zaposliti vseh že potrjenih zaposlitev iz leta 2014. Prihranek na stroških dela bo
tako znašal 216.504,00 eur. Strošek plač že vključuje nove zaposlitve in načrtovana
napredovanja zaposlenih v višini 35.000,00 eur.
Tudi na področju dela se nadaljujejo sanacijski ukrepi saj nadaljujemo optimizacijo dela z
analizo časovnih razporeditev dela in preoblikovanjem iz nadurnega v izmensko delo.
Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu znaša 30,42% dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od
prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 362.955,00 EUR (4. člen Uredbe o delovni
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).
V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko
izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi
organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.877.855 EUR.
del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 468.000,00 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 450.000,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
75.000,00 EUR in
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- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna
sredstva 50.000,00 EUR.
7.1.3. Načrtovan poslovni izid
Tabela 3:

Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2015
LETO 2014

CELOTNI PRIHODKI
CELOTNI ODHODKI
POSLOVNI IZID
Davek od dohodka pravnih oseb
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM
DAVKA OD DOHODKA
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V
CELOTNEM PRIHODKU

39.636.342
39.627.853
8.489
0

FINANČNI NAČRT
INDEKS Razlika FN15
2015
FN15/FN14
- FN14
39.770.387
1,00
134.045
39.760.638
1,00
132.785
9.749
1,15
1.260
0
0

8.489

9.749

1,15

1.260

2,14%

2,45%

1,14

0

Zavod ne vodi poslovanja po stroškovnih mestih.
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto
2015 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 9.749,00 EUR. Načrtovani poslovni izid je
za 14% višji od doseženega v letu 2014.
Zaradi večletnih poslovanj zavoda z negativnim poslovnim izidom je bolnišnica že od leta
2012 izvajala sanacijske ukrepe, ki so postopoma zniževali stroške poslovanja. Zaradi
nižanja stroškov, spremljanja poslovanja in posledično izvedenih strukturnih sprememb, je
bolnišnica že v letu 2014 beležila pozitiven poslovni izid. Tako tudi v letu 2015 načrtujemo
pozitiven poslovni izid, katerega bomo dosegli ob doslednem nadaljevanju izvajanja
sanacijskih ukrepov in kontrole stroškov. Ravnotako je nujno, da bolnišnica izvaja kontrolo
storitev, ki so skladna s pogodbo ZZZS ter tako poskrbi za uravnotežen poslovni rezultat.
Zaradi gradnje Novega Urgentnega centra Izola (UCI) pa je pričakovati nujne strukturne
spremembe, saj se bodo z zaključkom projekta in predajo centra v upravljanje bolnišnici
spremenili tudi stroški na posameznih postavkah. Predvsem opozarjamo na povečanje
števila zaposlenih, povečanje mase plač, povečanje stroškov energentov, materialov,
laboratorijskih storitev, ter vseh dejavnosti in stroškov, ki se bodo navezovala na
povečanje akltivnosti v Urgentnem centru. Zato je nujno potrebno, da se na nivoju države
določi tudi ustrezen vir financiranja, ki bo sledil generatorjem novih stroškov.
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih
dejavnosti (storitev):
- prodaja hrane iz kuhinje;
- uporabnin in storitve za MC Medicor in druge uporabnike;
- ogrevanje prostorov in oskrba z elektriko ter prodajo odpadnega materiala;
- provizije za avtomate za napitke in drugo;
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-

pobiranja parkirnin na urejenih parkiriščih v okolici SBI;
izvajanje managerskih pregledov za obalna podjetja;
izvajanje mentorskih vaj za dijake in študente zdravstvenih šol;
izvajanje strokovnih izpitov.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v
sorazmernem deležu (97% javna služba in 3% tržna dejavnost). V letu 2015 potekajo
aktivnosti za pripravo letnega poročila 2015 po dejanskih prihodkih in odhodkih, kateri
nastanejo z izvajanjem javne službe in za izvajanje tržne dejavnosti.
Tako je po načelu sorazmernosti planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe 9.457,00
EUR, iz izvajanja tržne dejavnosti 292,00 EUR. Ob tem se s stroški tržne dejavnosti
bremenijo le dejanski stroški, ki bodo nastali pri izvajanju dejavnosti. Fiksni stroški
bolnišnice bremenijo javno službo.
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (glej
izpolnjeno tabelo v priloženi excelovi datoteki)
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (glej
priloženo tabelo v excelovi datoteki)
Tabela 4:

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Oznaka
za AOP

ČLENITEV
NAZIV KONTA
KONTOV

1

2
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE
(403+420)
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
a. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
(405+406)

ZNESEK

ZNESEK

Realizacija
2014

FN 2015

3

4

5

401

37.514.717

37.589.356

402

36.462.184

36.537.556

403

32.436.685

32.506.166

404

47.078

47.078

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

405

47.078

47.078

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije

406

0

0

b. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov
(408+409)

407

0

0
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del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za tekočo porabo

408

0

0

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za investicije

409

0

0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja
(411+412)

410

32.022.743

32.022.743

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo

411

32.022.743

32.022.743

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije

412

0

0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in
agencij
(414+415+416+417)

413

186.345

186345

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za
tekočo porabo

414

186.345

186.345

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za
investicije

415

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za
tekočo porabo

416

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za
investicije

417

0

0

del 740

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacij

418

0

0

419

180.519

250.000

420

4.025.499

4.031.390

f. Prejeta sredstva iz državnega
741 proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+
429+430)
del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne službe

421

570.375

570.375

del 7102

Prejete obresti

422

1030

1015

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

423

0

0

del 7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja
javne službe

424

3.339.146

3.340.000

425
426
427

0
114.948
0

0
120.000
0

72 Kapitalski prihodki
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
732

Donacije za odpravo posledic naravnih
nesreč

428

0

0

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

429

0

0

37

Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

430

0

0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)

431

1.052.533

1.051.800

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu

432

690.756

690.000

del 7102

Prejete obresti

433

0

0

del 7103

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi
prihodki od premoženja

434

361.777

361.800

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

435

0

0

436

0

0

437

47.735.920

49.214.289

438

47.022.760

48.505.739

787

del 7141

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz
izvajanja javne službe
II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE

439

18.845.885

18.337.921

del 4000
del 4001
del 4002
del 4003
del 4004

(439+447+453+464+465+466+467+468+
469+470)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo

440
441
442
443
444

17.130.376
291.572
1.342.987
0
0

16.623.349
291.572
1.342.000
0
0

del 4005

Plače za delo ne rezidentov po pogodbi

445

0

0

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
(448+449+450+451+452)

446

80.950

81.000

447

14.134.963

14.134.963

del 4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

448

1.517.325

1.517.325

del 4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

12.515.848

12.515.848

del 4012
del 4013

Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo

450
451

10.289
17.149

10.289
17.149

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

452

74.352

74.352

453

12.322.124

12.191.968

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje
javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+
462+463)

38

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

454

1.499.837

1.499.837

del 4021

Posebni material in storitve

455

7.721.733

7.500.000

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

456

908.423

1.000.000

del 4023
del 4024
del 4025
del 4026
del 4027
del 4028
del 4029
403
404
410

Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki
D. Plačila domačih obresti
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije

457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

20.583
125.376
941.314
1.086.657
18.201
0
0
941.887
0
0

20.583
125.376
941.314
1.086.657
18.201
0
0
941.887
0
0

411

G. Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

467

0

0

412

H. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

468

0

0

469

0

0

470

777.901

2.899.000

471
472
473
474

0
0
632.079
0

0
0
2.000.000
0

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

475

145.822

0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4207 Nakup nematerialnega premoženja

476
477
478

0
0
0

880.000
0
0

Študije o izvedljivosti projektov, projektna
4208 dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring

479

0

19.000

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog

480

0

0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484)

481

713.160

708.550

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu

482

384.610

380.000

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu

483

57.856

57.856

413 I. Drugi tekoči domači transferji
J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+
478+479+480)
4200
4201
4202
4203

4209

Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev

39

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI
(401-437)
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI
(437-401)

484

270.694

270.694

485

-10.221.203

-11.624.933

486

0

0

8. PLAN KADROV
Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 (glej izpolnjeno tabelo v priloženi excelovi
datoteki)
8.1. ZAPOSLENOST
Število zaposlenih v letu 2015 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2014
povečalo za 7 delavcev in doseglo 737 delavcev. V primerjavi s finančnim načrtom za leto
2014, ko smo načrtovali 743 delavce, se dejansko število zaposlenih v breme javnih
sredstev povečuje le za 1 zaposlenega (enega bolničarja). V letu 2014 smo namreč imeli
potrjenih 6 zaposlitev, vendar jih zaradi administrativnih težav nismo uspeli zaposliti. Tako
se zaposlitve izvajajo v letu 2015.
Kadrovski načrt za leto 2015 je pripravljen na način, da ne ogrozi delovanja in
konkurenčnosti bolnišnice, spoštuje, ohranja in obnavlja človekovo zdravje in življenje, ki je
ena najpomembnejših vrednot, ki ji je potrebno slediti tudi v zaostrenih gospodarskih
razmerah in sledi finančnim virom iz katerih se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih.
Pacientom želimo zagotavljati varno, strokovno in kakovostno zdravstveno oskrbo ter
omogočiti enakopraven in primeren dostop do zdravstvenih storitev - ključno vlogo pri tem
imajo zaposleni.
Kadrovski načrt 2015 upošteva, da v letu 2014 nismo uspeli realizirati vseh zaposlitev za
katere smo imeli dovoljeno število zaposlenih (izdana soglasja). Tako v spodnji tabeli
podajamo informacijo – načrt kadra, ki ga bomo beležili na dan 31.12.2015.
Tabela 5:

Načrtovano stanje kadra na dan 31.12.2015
STANJE KADRA NA DAN 31.12.2015
ŠTEVILO ZAPOSLENIH

PROFILI
V BREME SBI preračunano na PDČ
ZDRAVNIKI
ZDRAVSTVENA NEGA

83,55
306,25

FARMACEVT. DELAVCI

8,5

ZDR. DELAVCI IN SODEL.

50

40

OSTALI DELAVCI (VODSTVO)
ADMINISTRACIJA

3
39,75

UPR. ADMIN.

23,5

TVS

13,5

PREHRANA

25,25

OSTALE OSKRBOVALNE SLUŽBE

53,75

SKUPAJ v breme SBI*

607,05

REFUNDACIJE Zdr.ZS in Zdr.ZZS
SPECIALIZANTI

53

PRIPRAVNIKI

19

SKUPAJ spec. in pripr.

72

ŠTEVILO KADRA SKUPAJ S PRIPRAVNIKI IN SPECIALIZANTI
SKUPAJ v breme SBI
SKUPAJ spec. in pripr.
SKUPAJ VSI

607,05
72
679,05

V BREME ZZZS in CSD
št. zaposlenih na BD nad 30 dni

27

št. zaposlenih na PD

32

SKUPAJ št. zap. na BD in PD****

59

CELOTEN KADER V SBI NA DAN 31.12.2014
SKUPAJ v breme SBI

607,05

SKUPAJ št. zap. na BD in PD

59

SKUPAJ spec. in pripr.

72

SKUPAJ VSI

737,05

Obenem smo v Obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2015 II. del. (glej prilogo) upoštevali tudi
dopis Ministrstva za javno upravo ev. št. 110-143/2014/80 z dne 25.3.2015, ki pojasnjuje,
da je pri pripravi kadrovskih načrtov za leto 2015 potrebno upoštevati dovoljeno število
zaposlenih na dan 1.1.2015 in ne dejanskega števila zaposlenih na dan 1.1.2015. V
bolnišnici je na dan 1.1.2015 za 9 zaposlenih odstopalo dovoljeno število zaposlenih v
primerjavi z dejanskim stanjem (razlog prepozno izdana soglasja za nadomestne
zaposlitve). Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015 – I. del.
Kot iz prilog razvidno v letu 2015 načrtujemo 7 upokojitev (2 zdravnika specialista, 2
rad.inž., 1 strokovnega delavca, 1 strežnice, 2 srednji med. sestri). Vezano na invalidske
postopke, ki so v teku, se predvideva 1 upokojitev, 2 invalidom bo odpovedana pogodba o
zaposlitvi.
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Obvladovanje stroškov dela:
Zaostrene finančne razmere poslovanja zahtevajo restriktivno politiko tudi pri zaposlovanju
in obvladovanju stroškov dela. Stroški dela se bodo v primerjavi z letom z nižali, ker ne bo
več poračuna zaradi razlike v nesorazmerju v plačah, napredovanje pa bo realizirano z
dnem 1.12.2015 (ocenjen mesečni strošek je cca. 35.000,00 EUR; izplačilo december
2015).
V letu 2015 se bodo na področju zmanjševanja stroškov dela, povezanega s kadri, izvajali
predvsem naslednji ukrepi:
- poglobili bomo postopke vezane na izbor kadra (izbira kadra bo temeljila na
kompetencah, motivaciji, zavzetosti, osebnosti kandidata);
- mesečno se bodo izvajali aktivnosti vezane na obvladovanje psihosocialnih
dejavnikov tveganj v okviru projekta »zelena (zdrava) delovna mesta«;
- preverjali bomo postopke dela in organiziranost, obremenjenost kadra,
obvladovanje nadurnega dela;
- mesečno spremljali bolniški stalež in izvajali korektivne ukrepe;
- izvedli več delavnic vezanih na motiviranost, zavzetost, vodenje, komunikacijo ipd.;
- izvedli letne razgovore (ciljno usmerjeni);
- preverili števila dežurnim mest, NNMP in mest stalne pripravljenosti;
- podaljšanje veljavnih podjemnih pogodb in opravljanje storitev preko s.p. in drugih
oblik dela je možno samo v primeru dokazane deficitarnosti in nujnih potreb dela.
8.2. OSTALE OBLIKE DELA
8.2.1. Podjemne pogodbe
SB Izola bo v letu 2015 sklepala pogodbe o delu z zunanjimi sodelavci predvsem za
opravljanje tistih vrst del, kjer še nima usposobljenega lastnega kadra ali zaradi
kadrovskega deficita, do katerega je prišlo zaradi različnih razlogov. Zaradi ustanavljanja
novih samoplačniških ambulant in pospeševanja tržne dejavnosti se bo v letu 2015
povečalo število sklenjenih pogodb o delu z lastnimi zaposlenimi.
SB Izola v letu 2015 za pogodbeno delo zunanjih in lastnih sodelavcev načrtuje enako
vrednost kot v letu 2014 (687.429,00 eur), vendar z zmanjšanjem deleža izplačil za
zunanje pogodbene sodelavce (izvajanje rednega programa) iz 80% na 70% in
povečanjem deleža za izvajanje tržne dejavnosti iz 20% na 30% celotne vrednosti
pogodbenega dela.
Na Oddelku za ginekologijo in porodništvo bo za opravljanje rednega programa sklenjena
eno pogodba o delu z upokojeno zdravnico specialistko in predvidoma ena pogodba za
zagotavljanje službe NNMP. Ostale pogodbe o delu se navezujejo na opravljanje tržne
dejavnosti (samoplačniške ginekološke ambulante, Komisija za umetno prekinitev
nosečnosti).
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Oddelek za interno medicino beleži še vedno kadrovski deficit za delo tehnika na dializi,
zdravnika specialista hematologije, zdravnika specialista revmatologije, tehnika za
izvajanje invazivne kardiologije in delno za pokrivanje NNMP.
Na kirurškem oddelku je izražena potreba po pogodbenem izvajalcu na področju invazivne
diagnostike in terapije na perifernem ožilju, na področju abdominalne kirurgije za
sodelovanje pri zahtevnejših operativnih posegih, na področju vaskularne kirurgije zaradi
odpovedi delovnega razmerja in v urološki dejavnosti zaradi več let trajajočega
kadrovskega deficita.
Za zagotavljanje razpoložljivosti zdravnika specialista izven rednega delovnega časa, sta
že več let v dejavnosti ORL in okulistike sklenjeni dve pogodbi o delu, za vsako dejavnost
ena. Enaka potreba po pogodbi o delu je prijavlejna tudi za leto 2015.
V dejavnosti citopatologije se pogodbe o delu sklepajo praviloma z lastnimi zaposlenimi za
izvajanje storitev na trgu in sicer za izvajanje sanitarnih obdukcij in odčitavanja brisov
materničnega vratu.
Na pediatričnem oddelku bo predvidoma šest pogodb o delu sklenjenih za občasno
opravljanje NNMP, kar pa ne bo povzročilo višjih stroškov dela.
V RTG dejavnosti je del pogodb o delu sklenjenih za opravljanje tržne dejavnosti, del
pogodb pa se sklepa za izvajanje rednega programa dela, saj bolnišnica po normativih
nima dovolj kadra za izvedbo celotnega programa.
Zaradi uspehov in ugleda stroke, je SB Izola ena od izbranih izvajalcev na nacionalni ravni
v okviru programa SVIT. Program je ločeno financiran in se izvaja izven rednega
delovnega časa. Bolnišnica bo v letu 2015 za izvajanje programa SVIT sklenila tri pogodbe
z zdravniki specialisti, šest pogodb z medicinskimi sestrami/tehniki in dve pogodbi z
zdravstvenima administratorkama. Za program SVIT je na prihodkovni strani načrtovan
prihodek v višini 100.000,00 eur.
Za opravljanje del zdravstvene administracije so sklenjene tri pogodbe o delu z
upokojenimi delavkami, saj je zaradi povečanega števila bolniških odsotnosti in
zmanjšanega števila zaposlenih v službi zdravstvene administracije prihajalo do zastojev
pri pisanju izvidov.
Sklepanje pogodb o delu omogoča nadomeščanje nepričakovanih izpadov kadrovskih
virov na kratki rok. Obseg pogodbenega dela je deloma odvisen od napredvidenih razmer
in ga je zato težko povsem natančno predvideti.
8.2.2. Družbeno koristno delo
V sodelovanju s Centri za socialno delo bomo v letu 2015 izvajali splošno koristno delo.
Predvideno je, da bodo kandidati opravili do 1500 ur splošno koristnega dela (finančnih
stroškov ni).
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8.2.3. Javna dela
V letu 2015 ne bomo imeli zaposlenih udeležencev javnih del.
8.2.4. Usposabljanje brezposelnih oseb za delo
V letu 2015 bo izvedeno usposabljanje za 30 kandidatov, stroški usposabljanja bremenijo
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
8.2.5. Študentsko delo
To delo je predvideno le za delo na področju zdravstvene administracije, vezano na
projekt Enotni klasifikacijski sistem. Soglasje za izvajanje študentskega dela je za leto
2015 izdano za 30.000,00 EUR.
8.2.6. Najem delovne sile
Teh oblik dela se bolnišnica ne bo posluževala. Od Ministrstva za pravosodje in javno
upravo in od Ministrstva za zdravje smo prejeli mnenje, da je zaposlovanje preko najema
delovne sile stroškovno neučinkovito. Taka oblika dela zahteva predhodno pridobitev
ustreznih soglasij.
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
SB Izola bo v letu 2015 oddajala zunanjim izvajalcem v izvedbo storitev varovanja objekta,
vodenje investicij, pranja perila, vodenje energetskega knjigovodstva, čiščenje okolice,
vzpostavitev baze podatkov za potrebe akreditacije, prevoz bolnikov in odvetniških
storitev.
Za izvajanje storitev varovanja objekta je SB Izola v letu 2015 načrtuje porabo 71.565,11
EUR, v ta namen ne bo imela lastnih zaposlenih. Zaradi kadrovskega deficita in
zahtevnosti področja SB Izola že več let s pomočjo zunanjega izvajalca upravlja področje
investicij, požarne varnosti in varstva pri delu. Za področje vodenje investicij načrtuje
bolnišnica v letu 2015 porabo 37.424,60 EUR. Za izvajanje varstva pri delu SBI v aprilu
2015 zaključuje pogodbo z zunanjim izvajalcem, medtem časom pa je uspela pridobiti
internega zaposlenega in bo z njim sklenila pogodbo o zaposlitvi. Tako se na področju
stroška zunanjega izvajalca pričakuje prihranek v višini 6.415,91 eur, saj bo v primerjavi z
letom 2014, ko je beležila porabo 13.415,91 eur, porabila le 7.000,00 eur. Ustrezno se
povečuje strošek na plačnih kontih 464 od maja 2015 dalje.
Za pranje bolniškega perila in uniform že daljše obdobje skrbi zunanja pralnica.
Sodelovanje se je pred leti nadgradilo z najemom perila. Bolnišnica je tako odpravila
konstantne težave, ki so se pojavljale zaradi pomanjkanja posameznih vrst perila. Za
storitve pranja perila SB Izola v letu 2015 načrtuje strošek v višini 535.215,00 EUR. Za
pranje perila SB Izola ne bo zaposlila dodatnih sodelavcev.
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Zaradi zahteve po ločenemu vodenju energetskega knjigovodstva v sklopu projekta
Energetske sanacije objektov in poročanja o učinkih energetske sanacije je SB Izola najela
zunanjega izvajalca. Tako so načrtovani stroški energetskega knjigovodstva v letu 2015
13.478,52 EUR.
SB Izola je zaradi velikosti območja zunanjemu izvajalcu predala tudi urejanje zunanjih
površin. Bolnišnica za to dejavnost nima dodatno zaposlenih delavcev, prav tako pa ne
razpolaga z ustreznimi orodji in delovnimi stroji. Za urejanje okolice je SB Izola načrtuje v
letu 2015 strošek 14.458,35 EUR.
Za potrebe mednarodne akreditacije DNV mora bolnišnica vzpostaviti bazo podatkov za
vodenje nabave in vzdrževanja medicinskih strojev. Za vzpostavitev baze podatkov je
bolnišnica najela zunanjega izvajalca, ki bo s popisom in vnosov podatkov zaključil do
31.12.2015. V letu 2015 bolnišnica načrtuje strošek v višini 10.020,90 EUR in za ta nemen
ne bo imela dodatnih zaposlenih.
Za prevoz bolnikov ima bolnišnica sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem in v letu 2015
načrtuje porabo 18.398,16 EUR.
Za zunaje odvetniške storitve, notarske storitve, storitve izvršiteljev, tolmačev, storitve
zunanjega revidiranja, obračunavanja stroškov na projektih bolnišnica v letu 2015 načrtuje
porabo v višini 141.608,73 EUR.
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Vlaganje v znanje je nujno za konkurenčnost posameznika in zavoda. Zaposlenim bo
omogočeno, da se izobražujejo, izpopolnjujejo in usposabljajo na področjih, ki so
neposredno povezana z razvojem bolnišnice.
Preko formalnih oblik izobraževanja bodo zaposleni tudi v letu 2015 zaključevali
dodiplomske in podiplomske oblike izobraževanja, katere bolnišnica ne financira oz.
sofinancira. Posamezniki (predvsem zdravniki) pridobivajo znanje na podiplomskem
magistrskem in doktorskem študiju. Bolnišnica je v letu 2015 omogočila pridobitev
podiplomskega znanja iz klinične farmacije dvem mag. farmacije.
S pomočjo sodelovanja z zunanjim okoljem si bomo še naprej prizadevali za usposabljanje
mentorjev, ki strokovno znanje, izkušnje in veščine prenašajo na mlajše generacije. V
nove projekte bo potrebno vključiti nove mlajše delavce, pripravnike in študente. Tako se
bodo razvili tudi novi modeli in poiskale večje možnosti tudi za razvoj mentorskega dela.
Izpopolnjevanje bo za posamezne profile potekalo po programih z vsebinsko ožjimi
strokovno-teoretičnimi ali praktičnimi vsebinami, ki omogočajo pridobitev novih
(konkurenčnih) znanj, razširjanje, poglabljanje, posodabljanje in izpopolnjevanje oz.
dopolnjevanje znanj.
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Strokovno usposabljanje bo zajemalo vključevanje v različne izobraževalne programe za
pridobitev znanj in sposobnosti za opravljanje obstoječih nalog na delovnem mestu, ki ga
delavec zaseda ali za opravljanje novih delovnih nalog na drugem delovnem mestu.
8.4.1. E- izobraževanje
SBI bo z novimi aktivnostmi in pristopi (e-izobraževanje) na področju internega
izobraževanja okrepila vzpostavljen sistem, ki omogoča hitrejši in učinkovitejši interni
prenos znanja (formalni in neformalni). Znanje se bo prenašalo med različnimi
generacijami.
8.4.2. Specializacije:
Za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja in veščin v okviru zdravstvene dejavnosti se
v SBI izvajajo delni programi specializacij za posamezna področja. Ocenjujemo, da bo na
dan 31.12.2015 v SBI predvidoma zaposlenih 56 specializantov ter 12 specializantov iz
drugih zavodov (zunanji specializanti).
8.4.3. Pripravništvo
Tudi v letu 2015 se bo v SBI izvajalo pripravništvo za določene poklice, skladno z
veljavnimi zakonskimi predpisi. Obenem bo tudi zunanjim pripravnikom omogočeno, da
del pripravništva opravijo v SBI.
8.4.4. Izvajanje kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja z delom
Bolnišnica, ki ima naziv »učni zavod«, bo še naprej izvajala klinične vaje za študente
medicine, zdravstvene nege, babice, radiološke inženirje, fizioterapevte, posamezne
laboratorijske poklice in druge poklice, za katere pridobi povrnjene stroške dela. Praktično
usposabljanje z delom bo izvajala predvsem za dijake Srednje ekonomske poslovne šole
Koper, Srednje tehniške šole in Srednje šole Izola (gostinska smer in zdravstvena nega).
V spodnji tabeli je prikazano število usposabljanja in izpopolnjevanj za zunanje deležnike,
ki niso v delovnem razmerju z bolnišnico.
Tabela 6:

Usposabljanje in izpopolnjevanje (brez delovnega razmerja)

Usposabljanje in izpopolnjevanje
Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom
z delom (PUD)
Obiskovalec
–
opazovalec
(zdravnik
specialist tujec)
Zunanji pripravniki
Zdravniki specializanti
Študentje na praktičnem usposabljanju
Študentje na praktičnem usposabljanju
Volonter
SKUPAJ:

Število oseb
25
1
50
53
328
328
25
482 oseb
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Tabela 7:

Praktično usposabljanje z delom (PUD) - dijaki na delovni praksi

Organizacijska enota
informatika
lekarna
Finančno
računovodski
odsek
Plan in analize
Zdravstvena administracija
ZN (zdravstvena nega)
kirugiija
interna
ginekologija in porodništvo
urgenca
pediatrija
SKUPAJ:

Tabela 8:

Št. dijakov
4
6

Št. opravljenih ur
443
1064

3
1
3

300
76
836

2
2
1
2
1
25

304
304
152
304
152
3935 ur

Načrt izvedbe kliničnih vaj

Področje
ZN
Medicina
(za 9 študentov nismo prejeli
podatka)
Fakulteta za strojništvo
Farmacija
Fizioterapija
SKUPAJ

Št. študentov
311

Število ur
29594

12
1
3
1
328

3635
360
240
168
33997 ur

8.4.5. Izvajanje strokovnih izpitov
Z Odločbo Ministrstva za zdravje ev. št. 6040-770/2012-3 je tudi Splošni bolnišnici Izola
izdano pooblastilo, da lahko izvaja strokovne izpite za zdravstvene delavce in zdravstvene
sodelavce pripravnike s srednjo izobrazbo (tehnik zdravstvene nege, bolničar negovalec,
laboratorijski tehnik, farmacevtski tehnik).
8.4.6. Kompetence in matrika znanj
Oba modela, ki sta stopila v veljavo v aprilu 2015 nista namenjena le obvladovanju
delovne uspešnosti, pripomogla bosta k slogu vodenja ljudi, ravnanju z ljudmi, prenovi
organizacijske kulture, razvoju konkurenčne prednosti bolnišnice in razvoju novih
kompetenc.
8.4.7. Klinična pooblastila
V letu 2015 bodo klinična pooblastila podeljena zdravnikom specialistom. Izdelan bo tudi
organizacijski predpis, ki bo določal postopek izdaje in odvzema kliničnih pooblastil.
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9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015
9.1. PLAN INVESTICIJ
Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015 vsebuje nabavo neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave,
ki vključuje tudi investicije iz načrta razvojnih programov (NRP), vključno s projektom
centov nujne medicinske pomoči.
V preteklih letih je bolnišnica ustavila vse nenujne investicije z izjemo izgradnej
urgentnega centra in izvedbe energetske sanancije. Razlogi so bili v slabem finančnem
položaju in nezmožnosti pridobivanja dodatnih finančnih virov za izvedbo investicij. Tako
smo v letu 2015 postavljeni pred nov izziv, da poizkušamo pridobiti dodatne vire
financiranja ter izvesti vse investicije, ki bi pripomogle k še boljšemu poslovanju bolnišnice.
V nadaljevanju podajamo seznam načrtovanih investicij v letu 2015.
9.1.1. Investicije, ki niso sofinancirane s strani kohezijskih skladov
Ureditev glavnega vhoda z dostopno potjo
Za novi glavni vhod je bila pridobljena projektna dokumentacija PZI in naročena cenitev
obstoječih in bodočih prostorov glavnega vhoda. Prvotna ocenjena vrednost celotne
investicije za izvedbo GOI del, elektro in strojnih inštalacij ter nakup opreme je znašala
574.186,00 EUR. V decembru 2014 smo sprejeli sklep Ministrstva za zdravje RS, da bo
investicijo v novi vhod financiralo in izvedlo vse potrebne postopke. Nova ocenjena
vresnost investicije je znižana na 329.400 eur z ddv.
Požarna sanacija
Skladno z odločbo požarne inšpektorice mora SB Izola poiskati vir financiranja pri
Ministrstvu za zdravje, da lahko pristopi k sanaciji po že sprejetem planu in požarno
sanacijo zaključiti do leta 2015. SB Izola je aktivnosti izvajala z lastnimi sredstvi,
vključujemo pa se v izvedbo požarnih sanacij preko nacionalnega razvojnega programa
(NRP). Z Ministrstvom za zdravje potekajo dogovori o financiranju projektne
dokumentacije in o vodenju investicije. SB Izola je poiskala informativne ponudbe za
izdelavo projektne dokumentacije, pogodbe pa niso podpisane, ker dogovor o financiranju
z Ministrstvom za zdravje še ni sprejet.
Helioport
Trenutna lokacija helioporta v SB Izola, locirana na Ruda centru v Izoli, predstavlja le
začasno rešitev do izgradnje urgentnega centra Izola (UCI). Do zaključka gradnje UCI pa
bi bolnišnica morala začeti graditi tudi nov helioport pred bolnišnico. V decembru 2014 je
bolnišnica na podlagi pooblastila Ministrstva za zdravje prevzela v izvedbo naročilo
projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo novega
Helioporta. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 377.059,00 EUR z ddv.
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Ureditev prostorov za sterilizacijo, bolnišnično lekarno in selitev dialize
Zaradi stiske s prostorom bolnišnica načrtuje izvedbo gradbenih del ter strojnih in elektro
inštalacij za selitev dialize, ureditev novih prostorov za lekarno ter ureditev sterilizacije v II.
nadstropju bolnišnice. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 500.000 eur. Investicijo
v celoti ali delno bo bolnišnica izvedla v kolikor zagotovi zadostna finančna sredstva
oziroma dolgoročno financiranje.
Priprava projektne dokumentacije PZI za nizko napetostno ploščo (NNP), diesel
električni agregat (DEA) in toplotno črpalko (TP)
V sklopu izgradnje urgentnega centra Izola je nujno potrebno izvesti dodatna investicijska
vzdrževanja za zamenjavo NNP zaradi priključitve UCI na obstoječe energetsko omrežje,
ter nakup novega DEA zaradi iztrošenosti starega DEA. Ravno tako mora biti UCI
oskrbovan z energijo za ogrevanje in hlajenje ter sanitarno vodo, da se zagotovi delovanje
UCI po zaključku gradnje. Za te namene potrebujemo nakup nove toplotne črpalke (TP).
Tako mora bolnišnica pridobiti ponudbo za projektno dokumentacijo, ki bo vsebovala
projekt za nabavo in postavitev dodatne toplotne črpalke, zamenjavo diesel električnega
agregata in nizkonapetostne plošče, projekt temeljev med obstoječim objektom in novim
Urgentnim centrom, projekt prestavitve hidrantnega omrežja, projekt povezovalnega
objekta urgentnega centra ter projekt uskladitve inštalacij z opremo. V ta namen je SB
Izola izvedla zbiranje ponudb za pridobitev izvajalcev za Pripravo projektne dokumentacije
– PZI. Ocenjena vrednost projektne dokumentacije je 19.000 eur brez ddv.
Kontrola pristopa
Na podlagi projekta Urgentni center Izola (UCI) je potreno urediti vključitev v centralni
nadzor vseh energetskih naprav, katere niso bile vključene v energetsko sanacijo, vključno
z energetskimi napravami, ki se bodo nameščale za potrebe delovanja novega UCI.
Ocenjena vrednost investicije znaša 100.000 eur.
9.1.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije

Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Izola je bila zaključena septembra leta
2012. Tako smo v letu 2014 izvajali aktivnosti spremljanja učinkov energetske sanacije.
Učinke energetske sanacije so za bolnišnico po pogodbi o projektiranju izvajali projektanti
Energetske sanacije. Energetsko knjigovodstvo bo tudi v letu 2015 za bolnišnico izvajal
zunaji izvajalec.
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Predstavitev uvodnih ugotovitev
Poročilo je izdelano v skladu z razpisno dokumentacijo »Izdelava projektne in druge
dokumentacije za izvedbo operacije energetske sanacije objektov Splošne bolnišnice Izola
ter tehnično svetovanje in druge svetovalne inženirske storitve pri tej operaciji« za javno
naročilo na osnovi razpoložljivih podatkov.
Po odprtem postopku (25. člen Zakona o javnem naročanju- ZJN-2), ki je tudi sestavni del
pogodbe in projektne naloge za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izvedbo
operacije energetske sanacije objektov Splošne bolnišnice Izola ter tehnično svetovanje in
druge svetovalne inženirske storitve pri tej operaciji, so bili projektanti dolžni po prilogi št.
2: PREDMET JAVNEGA NAROČILA, po točki št. 1, izdelati projektno in drugo
dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo energetske sanacije objektov Splošne bolnišnice
Izola skladno z vsemi predpisi tako, da bodo izpolnjene vse zahteve iz pogodbe o
sofinanciranju operacije izboljšanje toplotne izolacije ovoja zgradbe Splošne bolnišnice
Izola št. C2711-10Y000230, ki jo je naročnik dne 30. 06. 2010 sklenil z Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za zdravje in sicer (upoštevaje skupno površino objektov, ki so
predmet energetske sanacije: 25.488,00 m2):
- prihranek toplote: 5.753 MWh/leto;
- prihranek električne energije: 394 MWh/leto;
- specifični prihranki: 241,25 kWh/m2/leto;
- raba toplote in električne energije po sanaciji: 8.818 MWh/leto;
- proizvodnja OVE 3.000 MWh/leto;
- delež OVE in/ali proizvodnje toplote iz kogeneracije/trigeneracije: 69%;
- predpisani merljivi cilji operacije morajo biti izkazani najkasneje dve leti po izplačilu
zadnjega zahtevka za izplačilo, pri čemer lahko naročnik zadnji zahtevek za
izplačilo na Ministrstvo za zdravje poda do 30. 06. 2012;
- dela na operaciji morajo biti končana pred vložitvijo zadnjega zahtevka iz prejšnje
alineje;
Po točki št. 6 je naloga projektantov izdelava vmesnih poročil in končnega pozitivnega
poročila o doseganju namena in ciljev operacije za naročnika (doseganje merljivih ciljev
operacije (energetskih kazalcev- tč. 1) v odobrenem obsegu del, odobrenem roku,
zahtevani kakovosti in odobrenem proračunu investicijskega projekta), tehnična
komunikacija z Ministrstvom za zdravje, izvedba kakovostnega in količinskega pregleda in
prevzema izvedenih del za naročnika, zastopanje naročnika v razmerju do izvajalcev del,
spremljanje objekta in opreme ter učinkov operacije v roku 2 let po zaključku in
primopredaji del in opreme, zahtevanje odprave pomanjkljivosti in škode od izvajalcev in
dobaviteljev ter energetska optimizacija objekta (spremljanje in nastavljanje – fino
uglaševanje parametrov vseh vgrajenih sistemov) še dve leti po predaji končane operacije
naročniku. Bolnišnica je za to obdobje zagotovila daljinski (preko interneta) dostop do
nadzornega sistema.
Končni rezultati energetske sanacije so bili v obsežnem poročilu predani do 31.3.2015
Ministrstvu za zdravje.
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V nadaljevanju podajamo nadaljne potrebne ukrepe za povečanje učinkov energetske
sanancije bolnišnice v prihodnjih letih. Nadaljevanje energetske prenove se bo izvajalo v
kolikor bo bolnišnica za to uspela pridobiti dodatne vire financiranja.
Potrebni ukrepi za povečanje učinkov sanacije
Za nadaljnjo spremljanje učinkov energetske sanacije ter povečanje učinkov bi morala
bolnišnica izvesti še nadaljne ukrepe in sicer:
1. Sanirati sistem STV in s tem zmanjšati porabo energije za preventivno pregrevanje
zaradi
legionele.
Ukrepi:
- Sanirati vtok v zalogovnik STP v okviru reklamacije
- Sanirati Sistem sončnih sprejemnikov toplote v okviru reklamacije
- Sanirati izgube sistemu STV
- Inštalirati kotel moči 500 kW za pregrevanje STV, ker je sedanji kotel
predimenzioniran in porabi večino energije za lastno vzdrževanje;
2. Vzpostaviti obveščanje in GSM modula v okviru reklamacije.
Napake naj se preko SCAD-e sledljivo kvitirajo –(potrditev sprejema obvestila o
napaki, potrdilo o odpravi napake);
3. Imenovati odgovorno osebo za učinkovito delovanje energetskega sistema, stalno
spremljanje obvestil o napakah in ustrezno odpravo napak oz anomalij v sistemu.
Tu gre za ustrezne nastavitve naprav, ustrezne temperature medijev, ustrezne
temperature prostorov, kontrolo nad odprtimi okni, kontrolo nad nastavitvami
termostatskih ventilov, kontrolo nad vnosom električnih grelnih teles;
4. V prehodnem obdobju preprečiti ročne nastavitve sistema, ki omogočajo istočasno
ogrevanje in hlajenje istih prostorov. Skladno z zahtevami projekta take nastavitve
niso dopustne, možne se pa pod ročnimi nastavitvami, ki niso v skladu s projektom;
5. Nadaljevati z izobraževanjem in osveščanjem zaposlenih in seznanjanje s cilji
Energetske sanacije ter uvajanje dobrih praks pri vsakdanjem delu, ki se rezultirajo
v manjši porabi energije;
6. Izpolniti projektne zahteve, naj bodo zunanja okna zaklenjena, naj se zagotovijo
projektne temperature v vseh prostorih ter se prepreči vnos električnih grelnih teles
v prostore SBI v zimskem času;
7. Zagotoviti zanesljiv prikaz vseh predvidenih parametrov na nadzornem sistemu in
omogočiti nemoten dostop odgovorni osebi za nastavitev sistema. Onemogočiti
poseganje v sistem nepooblaščenim osebam.
Vir: Bahč, E. (2014)
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9.1.3. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za
projekt "Urgentni center Izola", s čimer se zagotavlja sredstva za tretji urgentni center od
pričakovanih desetih znotraj predvidene mreže urgentnih centrov v RS. Mreža kot celota,
znotraj nje pa tudi Urgentni center Izola, bo omogočila modernejšo, dostopnejšo,
kvalitetnejšo in bolj učinkovito izvajanje službe neprekinjene nujne medicinske pomoči na
področju celotne Slovenije in s tem odpravo trenutnih regionalnih razlik.
Projekt izgradnje mreže urgentnih centrov v RS deloma financira Evropski sklad za
regionalni razvoj in sicer v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko razvojna
infrastruktura (prednostna usmeritev Mreža urgentnih centrov). Celotni projekt je tako s
strani EU sofinanciran v višini 30 mio EUR, kar predstavlja 85%, slovenska soudeležba pa
je nekaj manj kot 5,3 mio EUR oz. 15 odstotkov predvidene vrednosti projekta.
Po terminskem planu je bil predviden začetek gradnje urgentnega centra v drugi polovici
leta 2013, a se je zaradi revizijskih zahtevkov po javnem naročilu začetek premaknil na
drugo polovico leta 2014. Predviden zaključek gradnje je september 2015. V tem okviru
bodo izvedena vsa gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, z dobavo in montažo opreme
in sicer s celotno površino urgentnega centra 1.546,86 m² (1.211,55 m² novogradnje in
335,30 m² rekonstrukcije in adaptacij obstoječih bolnišničnih prostorov), v skupni vrednosti
5.576.601 EUR, od katerih znaša prispevek EU 4.526.182 EUR in 798.738 EUR sredstev
ministrstva za zdravje, preostanek vrednosti pa predstavljajo stroški že izvedenih
aktivnosti priprave projektne ter investicijske dokumentacije in stroški komunalnega
prispevka.
(Vir: http://www.mz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article//6601/
2015]).

[dostop

16.

februarja

SB Izola je v letu 2014 izvajala aktivnosti za pridobitev sredstev za izgradnjo Centra nujne
medicinske pomoči oz. Urgentnega centra Izola UCI. V ta namen je skladno z dogovorom
z Ministrstvom za zdravje izvedla nadaljevanje priprave projektne dokumentacije in
koordinacijo aktivnosti ter logistike za pričetek izgradnje UCI.
Za UCI je bilo v letu 2014 s strani Ministrstva za zdravje izvedeno javno naročilo za
Dobavo, montažo in vzdrževanje medicinske opreme za potrebe sedmih urgentnih
centrov, med katerimi je tudi UC Izola. Ocenjena vrednost za nakup opreme za UCI je 1.5
mio EUR. Rok za sprejem ponudb je bil februar 2015.
Skladno z Rebalansom finančnega načrta za leto 2014 je tudi za nenujna investicijska
vlaganja, ki so povezana z izgradnjo UCI, veljal sprejeti sklep, da se zaradi slabega
fiannčnega položaja SBI niso izvajala, razen v primeru, da bi se zanje pridobijo dodatna
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finančna sredstva, do katerih pa ni prišlo. Tako se vsi načrtovani posegi prenašajo v leto
2015 in se morajo izvesti do zaključka izgradnje UCI.
9.2. PLAN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV
Plan nabav blaga in opreme v letu 2015 je sestavljen na podlagi 2. točke zapisnika 3.
sestanka Strokovnega sveta SBI z dne 18.3.2015, da se nerealizirane nabave iz leta 2014
pregledajo, dopolnejo in prenesejo v leto 2015. Razdeljen je po področjih delovanja
bolnišničnih oddelkov in znaša 5.168.819,56 EUR kot prikazuje spodnja tabela. V
bolnišnici potekajo analize možnih načinov financiranja za pridobitev finančnih sredstev za
nabavo medicinske ter druge opreme, saj se nabave osnovnih sredstev in inštrumentarija
ne bodo financirale iz sredstev tekočega poslovanja temveč iz dolgoročnih fiannčnih
sredstev.
Tabela 9:
Načrtovane nabave osnovnih sredstev v letu 2015
Zap.
Področje
Plan 2015
št.
1.
Oddelek za kirurgijo
152.850,00
2.
Oddelek za inter. med.
100.000,00
3.
Hemodializa
40.000,00
4.
Ginekologijo in porodništvo
111.344,56
5.
Pediatrija
90.875,00
6.
Oddelek COB
200.000,00
7.
Oddelek MOB
100.000,00
8.
Laboratorij
103.000,00
9.
Nuklearna medicina
563.750,00
10.
ORL dejavnost
80.000,00
11.
Okulistika
65.000,00
12.
Anestezija in reanimacija
80.000,00
13.
Patocitologija
35.000,00
14.
Radiologija
2.142.000,00
15.
Urologija
285.000,00
16.
Sterilizacija
100.000,00
17.
Raziskovalna dejavnost - projekti
190.000,00
18.
Informatika
280.000,00
19.
Ostalo – kuhinja in postelje
400.000,00
20.
Nepredvidene nabave
50.000,00
SKUPAJ
5.168.819,56 eur
Med pomembnejšimi nabavami osnovnih sredstev štejemo ultrazvočne aparate za več
oddelkov, inštrumentarij za operacije, oeracijsko mizo na kirurgiji - oddelek abdomen,
gama kamero v dejavnosti nuklearne medicine, hematološki analizator v laboratoriju,
manjši UZ aparat za generalno radiologijo, MR aparat za slikanje skeleta in CT aparat, na
urologiji načrtujemo nakup laserja za preiskave. Poleg tega načrtujemo nakup
anesteziološkega aparata ter dveh ventilatorjev in na oddelku okulistike nakup aparata za
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operacijo sive mrene. Skupno načrtujemo nabavo medicinske opreme v višini
4.148.819,56 eur.
Med ostalimi pomembnejšimi nabavami načrtujemo nakup opremem za kuhinjo in nakup
200 medicinskih postelj za vse oddelke. Na področju informatike bomo ob pridobitvi
finančnih sredstev uredili brezžično omrežje po vsej bolnišnici (140.000 eur) in LAN
inštalacije po hospitalnih oddelkih, kar zajema novo ožičenje ter zagon novih
komunikacijskih omar po nadstropjih (40.000 eur).
9.3. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi
datoteki)
»Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del 2015« je priloga Plana dela in fiannčnega načrta za
leto 2015.
V Planu dela in finančnemu načrtu za leto 2015 bolnišnica na področju vzdrževanja
načrtuje sredstva v višini 1.817.342 eur. Od tega na področju sprotnega vzdrževanja
načrtujemo porabo 230.000,00 EUR kot je znašala poraba v letu 2014. Na področju
vzdrževanja po pogodbi načrtujemo porabo v višini 241.874 eur in za sprotno vzdrževanje
AOP programov 23.456 eur. Načrtovani zneski so konstantni in izračunani na podlagi
porabe v letu 2014 ter še veljavnih vzdrževalnih pogodb. Na kontu vzdrževanje medicinske
opreme bolnišnica na podlagi lanskoletne porabe ter načrtovanih zamenjav dotrajane
opreme v letu 2015 načrtujemo nekoliko povišan znesek in sicer v višini 442.013 eur.
Povišanje je posledica zamenjave CT cevi v mesecu februarju 2015, ki je znašala 163.000
eur. Tudi v letu 2015 nadaljujemo z revidiranjem nenujnih vzdrževalnih pogodb za
medicinsko opremo.

Na področju investicijskega vzdrževanja pa bolnišnica v letošnjem letu načrtuje porabo v
višini 880.000 eur, kar je posledica neizvajanja investicijskega vzdrževanja med leti 2012
in 2014 zaradi slabega finančnega položaja bolnišnice. V kolikor bo bolnišnica uspela
pridobiti sredstva za izvedbo nujnih investicijskih vzdrževanj, bo izvedla obnovo in
zamenjavo dveh transportnih dvigal v višini 220.000 eur, zamenjavo sistema za nujni
sestrski klic v višini 120.000 eur, zamenjavo naprave za pripravo total demi vode v višini
20.000 eur, zamenjavo nizkonapetostne plošče (NNP) v višini 500.000 eur. Dodatno
načrtujemo izvedbo pleskarskih del in tlakarskih del v bolnišnici v višini 20.000 eur ter v
kolikor bomo imeli razpoložljiva finančna sredstva še sanacijo garsonjere v Samskem
domu v Kopru ter zamenjavo oken in polken v Samskem domu na hodniku in v garsonjeri.
Ocena posega je 50.000 eur.
Načrtovani zneski za vzdrževanje objekta SBI po posameznih postavkah, so prikazani v
spodnji tabeli.
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Tabela 10:
Konto
461200
461201
461202
461203
461210

Načrt vzdrževalnih del v letu 2015 v primerjavi z realizacijo v letu 2014
Realizacija
Finančni načrt
Ime konta
2014
2015
230.000,00
Sprotno vzdrževanje
229.946,62
241.874,00
Vzdrževanje po pogodbi
241.873,73
23.456,00
Sprotno vzdrževanje AOP
23.455,51
442.013,00
Stroški vzdrževanje MED OPREME
292.012,88
11.732,24
880.000,00
Storitve za INVESTICIJSKO Vzdrževanje
1.817.342
Skupaj
799.020,98
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9.4. PLAN ZADOLŽEVANJA
9.4.1 Dolgoročni kredit zbiralnica odpadkov
Splošna bolnišnica Izola je v letu 2010 pridobila dolgoročni kredit EKO sklada, j.s.,
Ljubljana za izgradnjo zbiralnice odpadkov. Kredit za zbiralnico odpadkov znaša
124.120,71 EUR, katerega je bolnišnica počrpala 31.12.2010.
SB Izola bo kredit odplačevala v 180-ih mesecih, vključen je bil 12 mesečni moratorij
odplačevanja glavnice. Odplačevanje glavnice se vrši v četrtletnih obrokih. Obrestna mera
se obračunava mesečno po EURIBOR (trimesečni) + 1,00% letno. Roki črpanj in vračil
glavnice so podani v spodnji tabeli.
Tabela 11:

Načrt črpanja kredita Eko sklad I in vračilo glavnice med leti 2010 in
2015

Datum

Črpanje

31.12.2010

124.120,71

Odplačila glavnice

31.1.2012

2.216,44

30.4.2012

2.216,44

14.9.2012

2.216,44

27.11.2012

2.216,44

11.1.2013

2.216,44

30.4.2013

2.216,44

10.7.2013

2.216,44

18.12.2013

2.216,44

28.2.2014

2.216,44

4.8.2014

2.216,44

22.8.2014

2.469,79

24.11.2014

2.216,44

3.3.2015

2.216,44

31.5.2015

2.216,44

31.8.2015

2.216,44

30.11.2015

2.216,44

SKUPAJ

124.120,71

35.716,39

9.4.2 Dolgoročni kredit ureditev SZ območja SBI
Splošna bolnišnica Izola je v letu 2011 pridobila dolgoročni kredit EKO sklada, j.s.,
Ljubljana za Zunanjo ureditev SZ območja SBI. Kredit za Zunanjo ureditev SZ območja
SBI znaša 133.103,00 EUR, rok črpanja je bil podaljšan na 6.9.2013. SB Izola bo kredit
odplačevala v četrtletnih obrokih. Obrestna mera se obračunava mesečno po EURIBOR
(trimesečni) + 1,50% letno. Zadnji rok črpanja kredita je bil 6.9.2013. Načrtovani roki črpanj
in vračil glavnice ter obresti so podani v spodnji tabeli.
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Tabela 12:
Datum

Načrt črpanj kredita EKo sklad II in vračilo glavnice ter obresti med leti
2012 in 2015
Črpanje

10.5.2012

14.499,29

10.5.2012

64.408,56

10.5.2012

23.208,59

6.9.2013

30.986,56

Odplačila glavnice Odplačilo obresti

24.11.2014

31.691,15

896,24

3.3.2015

6.655,15

267,69

31.5.2015

6.655,15

267,69

31.8.2015

6.655,15

267,69

30.11.2015

6.655,15

267,69

58.311,75

1.967,00

SKUPAJ

133.103,00

9.4.3 Dolgoročni kredit za Energetsko sanacijo
Za kritje DDV upravičenih stroškov celotnega projekta ES v znesku 1.377.568,55 EUR in
lastne udeležbe (10%) upravičenih stroškov celotnega projekta ES v znesku 688.784,23
EUR, kritje neupravičenih stroškov v višin 411.239,59 EUR ter nujnih vzdrževalnih del ter
ostalih stroškov vodenja projekta v višini 484.558,33 EUR, ki so nastali v sklopu
Energetske sanacije, je Splošna bolnišnica Izola v letu 2011 najela 3.000.000,00 EUR
dolgoročnega kredita.
Tabela 13:

Realizacija in načrt črpanj in odplačil glavnice ter obresti po
dolgoročnem kreditu za Energetsko sanacijo SBI med leti 2011 in 2015
Dolgoročni kredit –
črpanja v EUR

12.12.2011

63.465,88

14.12.2011

290.421,61

18.4.2012

2.646.112,51

Odplačila glavnice v
EUR

31.8.2012

39.473,68

3.12.2012

39.473,68

11.12.2012

Odplačila obresti
v EUR

55.227,86

4.3.2013

39.473,68

4.6.2013

39.473,68

4.9.2013

39.473,68

4.12.2013

39.473,68

18.12.2013

68.682,92

3.3.2014

39.473,68

3.6.2014

39.473,68

3.9.2014

39.473,68

3.12.2014

39.473,68
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18.12.2014

66.594,71

3.3.2015

39.473,68

3.6.2015

39.473,68

3.9.2015

39.473,68

3.12.2015

39.473,68

10.12.2015
Skupaj

70.000,00
3.000.000,00

552.631,52

260.505,49

Dolgoročni kredit je SB Izola pričela odplačevati 31.08.2012, zadnji obrok zapade v plačilo
02.06.2031. Znesek glavnice se odplačuje v 75-ih enakih 3-mesečnih obrokih v višini
39.473,68 EUR in zadnji obrok v višini 39.474,00 EUR. Obresti se obračunavajo tro
mesečno po dekurzivni metodi in plačujejo enkrat letno v roku 15 dni po izstavitvi računa.
Obrestna mera za kredit znaša 3-mesečni EURIBOR + 2,15% letno. Datumi črpanja
dolgoročnega kredita in odplačil glavnice ter obresti in predvideni datumi ter zneski
odplačil v letu 2015 so podani v tabeli 13.
9.4.4 Kredit iz zakladniškega računa Republike Slovenije
V skladu z 2. odstavkom 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega
evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11, kateri določa, da javno
podjetje, ki je prejelo javna sredstva za poravnavo izgub iz poslovanja, zagotovitev
kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod
pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo
dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved običajnemu
nadomestilu za uporabo javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo
državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, v nadaljevanju podajamo
podatke o prejetem kreditu preko zakladnice RS.
SB Izola je 5.11.2013 prejela likvidnostni kredit preko Zakladnice RS po predhodno
pridobljenem soglasju MZ in MF za zadolžitev. Ker je kredit zapadel v plačilo 29.11.2013,
je SB Izola pridobila dodaten kredit z ročnostjo do 28.2.2014, katerega je postopoma
podaljševala, skladno z vsakokratno odobritvijo Ministrstva za finance RS. V spodnji tabeli
podajamo vsakokratne odobrene zneske in dolžino likvidnostnega kredita s pripadajočimi
pogodbenimi obrestmi.
Tabela 14: Črpanja kredita preko Zakladnice RS med leti 2103 in 2014
Znesek v eur
Datum črpanja
Datum vračila
Obrestna mera
2.000.000
5.11.2013
29.11.2013
0,24%
2.000.000
29.11.2013
28.2.2014
0,54%
2.000.000
28.2.2014
30.05.2014
0,66%
2.000.000
30.05.2014
30.06.2014
0,49%
2.000.000
30.06.2014
30.09.2014
0,23%
2.000.000
30.09.2014
01.12.2014
0,06%
1.900.000
01.12.2014
06.03.2015
0,04%
1.805.000
06.03.2015
do 31.12.2015
0,17%
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V nadaljevanju podajamo zneske razdolžnin in ročnostjo zadnjega odobrenega kredita
EZR in sicer od 6.3.2015 do 31.12.2015. Skladno z navodili Ministrstva za finance je
oblikovan mesečni odplačilni načrt, ki pa bo pomembno vplival na načrt denarnih tokov SB
Izola v letu 2015 ter na povečanje obveznosti do dobaviteljev in sicer v drugi polovici leta
2015, ko odplačilni načrt predvideva povečane mesečne zneske namenjene poravnavanju
glavnice kredita EZR.
Tabela 15:

Načrt odplačila kredita preko Zakladnice RS od 6.3.2015 do 31.12.2015
Ročnost
Posojilo v eur
Razdolžnina
od
do
1.805.000
6.3.2015
30.4.2015
90.300
1.714.700
30.4.2015
29.5.2015
85.800
1.628.900
29.5.2015
30.6.2015
81.500
1.547.400
30.6.2015
31.7.2015
77.400
1.470.000
31.7.2015
31.8.2015
73.500
1.396.500
31.8.2015
30.9.2015
350.000
1.046.500
30.9.2015
30.10.2015
350.000
696.500
30.10.2015
30.11.2015
350.000
346.500
30.11.2015
31.12.2015
346.500
0
1.805.000

9.4.5 Načrt novih zadolževanj
V letu 2015 načrtuje bolnišnica zadolževanje skladno z Uredbo o pogojih in postopkih
zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/09). V
ta namen bo pridobila s strani Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje vsa ustrezna
soglasja. V letu 2015 se bo bolnišnica zadolževala za namene dolgoročnega financiranja
nabav osnovnih sredstev in izvedbo investicij, ki so podrobneje opisane v poglavju 9.1. in
9.2. Maksimalno dovoljeni znesek zadolžitve, ki je bil za obdobje 2015-2017 že prijavljen in
potrjen s strani Ministrstva za zdravje v aplikacije e-dolg, je 6.000.000 eur. Bolnišnica bo
za vsak posamezni projekt oziroma posamezne ločene nabave osnovnih sredstev
pridobila ločen kredit.

Datum: 24. 4. 2015
Podpis odgovorne osebe:
Mag. Radivoj Nardin
v.d. direktorja zavoda
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
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