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PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE:
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2010 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.
RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija
prihodkov in odhodkov za leto 2009 in plan za leto 2010,
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka,
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti.

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
•

Obrazec 1: Delovni program 2010

•

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010

•

Obrazec 3: Spremljanje kadrov

•

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj

•

Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
Splošna bolnišnica Izola ( v nadaljevanju SB Izola ) je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z
Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS 9/92 in dopolnitve) opravlja zdravstveno
dejavnost na sekundarni ravni in sicer specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično
dejavnost. Na osnovi Zakona o zavodih (Ur.l.RS 12/91) opravlja tudi določene dejavnosti na
trgu. Financiranje bolnišnice poteka v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 9/92 in dopolnitve) in Zakonom o investicijah v javne
zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija za obdobje 1994-2003
(Ur.l.RS 19/94, 98/2000).
Osnovni podatki o Splošni bolnišnici Izola:
STATUSNI POLOŽAJ: Javni zdravstveni zavod
IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, v italijanskem jeziku Ospedale generale Isola
SEDEŽ: Polje 40, 6310 Izola
MATIČNA ŠTEVILKA: 1399632
DAVČNA ŠTEVILKA: SI79007589
ŠIFRA UPORABNIKA: 27715
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030277118
TELEFON: 05 660 60 00
FAX: 05 660 63 05
SPLETNA STRAN: http://www.sb-izola.si/
USTANOVITELJ: Republika Slovenija
DATUM USTANOVITVE: 1945

2. DEJAVNOSTI
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

Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. Sklep o spremembi ali
razširitvi dejavnosti sprejme svet zavoda.
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3. ZAKONSKE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
-

-

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03
Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06,
72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08),
Določila Splošnega dogovora za leto 2009 ter 2010 z aneksi,
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010
z ZZZS.

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

-

-

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list št. 91/00, 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),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04,
117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),

c) Interni akti zavoda:
-

Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Izola,
Pravilnik o notranji organizaciji zavoda,
Pravilnik o računovodstvu,
Pravilnik o vodenju postopka javnih naročil,
Navodilo o načinu oddaje naročila male vrednosti,
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,
Odredba o višini dodatka za nočno delo.
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4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2010 smo upoštevali naslednja izhodišča:
-

-

dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za
pripravo finančnih načrtov za leto 2010 ter Navodilo o pripravi finančnega načrta za
leto 2010 (dopis št. 410-95/2009-4 z dne 19.01.2010).
Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2010 iz septembra 2009
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor z dne 19.10.2009
Proračunski memorandum 2010 - 2011
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),

Temeljne ekonomske predpostavke pri izdelavi finančnega načrta 2010 pogojujejo tudi proti
krizni ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti, sprejeti s Splošnim dogovorom 2009 in
Aneksom 1, ki ostajajo v veljavi tudi v letu 2010.
Med proti krizne ukrepe iz sklopa Splošnega dogovora za leto 2009 in Aneksa 1 sodijo:
-

znižanje cen zdravstvenih storitev za 2,5%
selektivno znižanje materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev
znižanje kalkulativnega deleža amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 20%
znižanje kalkulativnih plač v cenah zdravstvenih storitev za 5%
znižanje cen dializ zaradi nižje cene eritropoetina
znižanje dodatkov na pogoje dela in znižanje sredstev za regres

Proti krizni ukrepi Splošnega dogovora za leto 2010 vsebujejo:
-

-

zmanjšanje obsega programa akutne bolnišnične obravnave s preusmeritvijo programa
v specialistično ambulantno dejavnost in dnevno bolnišnico
večji poudarek napotitvam in obravnavi bolnikov v okviru osnovne zdravstvene
dejavnosti in specialistično ambulantne dejavnosti v primerjavi z ostalimi
zdravstvenimi dejavnostmi
spremembe pri nujni medicinski pomoči in reševalnih prevozih
restriktivnejša opredelitev dežurne službe
novosti pri nacionalnih razpisih za zdravstvene programe, ki jih objavlja ZZZS

Ostale pomembne predpostavke za planiranje poslovanja v letu 2010 so še naslednje:
-

do sprejetja rebalansa Finančnega načrta ZZZS za leto 2010 poteka financiranje po
dvanajstinah zadnjega rebalansa FN 2009, ki ga je sprejela skupščina ZZZS
Splošni dogovor 2010 velja od 1.4.2010 dalje
ponovno ovrednotenje standardov za osnovno zdravstveno dejavnost in specialistično
ambulantno dejavnost (realnejše ravni timov, amortizacije, materialnih stroškov)
ponovna evalvacija SPP uteži z določitvijo realnejših vrednosti uteži glede na
dejansko težavnost primera.
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V posameznih elementih predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov smo upoštevali
glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2010 :
• realna rast bruto domačega proizvoda
0,9 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
2,6 %
o od tega v javnem sektorju
3,1%
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
1,1 %
o od tega v javnem sektorju
1,5 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)
0,7 %
• realna rast prispevne osnove
-0,8 %
• povprečna letna rast cen - inflacija
1,5 %
Elementi za načrtovanje plač v zavodu so naslednji:
• tretja četrtina odprav plačnih nesorazmerij se izplača 1.10.2010
• četrta četrtina odprave plačnih nesorazmerij se izplača 1.10.2011
• regres za leto 2010 znaša 692 EUR n zaposlenega
• od decembra 2009 do novembra 2011 se podaljša neizplačevanje sredstev redne
delovne uspešnosti v višini 2% in se podaljša omejitev izplačil za povečanje obsega
dela za največ 30%
• pričakovana zaostritev pogojev zaposlovanja z zmanjšanjem števila zaposlenih za 2%
Posamezne postavke prihodkov in odhodkov smo planirali tudi na osnovi realizacije v letu
2008 in 2009, upoštevajoč pričakovana gibanja v letu 2010.
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5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009
Vizija SB Izola v naslednjih letih je prehod v strokovno in poslovno najhitreje razvijajoči se
zdravstveni center v Sloveniji, usmerjen v znanstveno raziskovalno in pedagoško delo in
pozitivno poslovanje. Strateški cilji na posameznih področjih so naslednji:
V odnosu do bolnika bomo uvedli projekt »prijazna bolnišnica« katerega strateški cilji so:
• vsakemu bolniku zagotoviti nujno medicinsko pomoč takoj,
• uvajanje novih oblik dela, kot npr. dnevne bolnišnice
• uvedba elektronske knjige naročanja pacientov za ambulante in hospital,
• uvedba projekta »prijaznih in praznih čakalnic«,
• upoštevanje bolnikovega dostojanstva in pravic bolnika, kot so opredeljene z
zakonodajo in drugimi predpisi,
• zagotavljanje strokovnega, profesionalnega in etičnega odnosa do pacientov
• razširitev obstoječih in uvedba novih samoplačniških ambulant, s čimer bo povečana
dostopnost do zdravstvenih storitev in omogočena pridobitev »drugega mnenja«
Na področju strokovnega razvoja so naši strateški cilji naslednji:
• določiti prioritete upoštevajoč gibanja v nacionalni patologiji,
• natančno opredeliti bolezni, posege in stanja, ki sodijo med zahtevnejše in se morajo
koncentrirati v ambulantni in hospitalni dejavnosti bolnišnice, ter na tej podlagi
predlagati spremembe v delovnem programu bolnišnice in jih skozi arbitražo že v tem
letu uveljaviti,
• poudariti pomen ambulantne oskrbe pacientov,
• preurediti organizacijo bolnišnice za doseganje optimalnih rezultatov, ,
• ustanavljati nove oddelke, službe in dejavnosti kot samostojna stroškovna mesta in
generatorje strokovnega razvoja,
• ustvariti pogoje za dobro klinično delo na vseh oddelkih z uvedbo pojasnilnih
obrazcev in kliničnih poti,
• pospešeno uvajati klinične poti za ocenjevanje kakovosti in uvedbo standardov,
• spremljati in analizirati napake v zdravstveni oskrbi zaradi uvedbe izboljšav,
• uvajati nove načine zdravljenja in diagnostike,
• urediti prostorsko problematiko, začeti in dokončati investicije za pridobitev novih in
obnovo obstoječih prostorov ter posodobitev medicinske opreme,
• pri vodenju oddelkov uvesti programsko in projektno vodenje, predstojnikom dati
večja pooblastila in s tem tudi odgovornosti, omogočiti nadaljevanje izobraževanja ter
povečati sodelovanje z upravo bolnišnice,
• potencirati znanstveno raziskovalno, publicistično in pedagoško dejavnost,
• tesno sodelovati s sosednjimi bolnišnicami, znanstvenimi in pedagoškimi ustanovami,
ter poglobiti sodelovanje z medicinsko fakulteto v Ljubljani,
• dokončati in odpreti centralni urgentni center v bolnišnici ter ga strokovno in
organizacijsko podpreti v sodelovanju z zdravstvenimi domovi in drugimi
bolnišnicami v regiji,
• poudariti sodelovanje s socialnimi institucijami,
• utrditi pomen bolnišnice v regiji in širšem okolju
Na znanstveno raziskovalnem področju so naši strateški cilji :
• ustanovitev centra ali oddelka ter registracija preko Agencije za raziskovalno
dejavnost ob upoštevanju pogojev, ki jih zahteva nova zakonodaja
• priprava ustreznega programa dela,

Splošna bolnišnica Izola – Finančni načrt za leto 2010

Stran 7

• organizacijska in kadrovska podpora znanstveno raziskovalnega centra v bolnišnici,
• pridobitev dodatnih sredstev za raziskovalno dejavnost v zavodu,
• evidentiranje vseh zainteresiranih strokovnih delavce v za znanstveno raziskovalno
delo,
• evidentiranje obstoječega znanstveno raziskovalnega dela, bibliografije in sodelovanja
z drugimi raziskovalci in raziskovalnimi institucijami,
• zagotovitev prostorskih, kadrovskih in finančnih pogojev za pričetek samostojnega
delovanja,
• sodelovanje z znanstveno raziskovalnimi oddelki v drugih bolnišnicah in UKC-jih
• povezava
v
informacijski
sistem
zdravstveno
knjižničnega
gradiva
(Cobiss/Opac:katalogi in baze podatkov, bibliografije),
• evidentiranje možnih znanstveno raziskovalnih projektov in zagotavljanje njihovega
financiranja preko javnih razpisov,
Na področju zdravstvene nege so naši strateški cilji:
• izvajanje neprekinjene 24-urno strokovne, kakovostne in učinkovite zdravstvene nege
v okviru celovite zdravstvene oskrbe
• taka organiziranost zdravstvene nege, ki bo omogočala povezanost znotraj oddelkov in
povezanost s posameznimi medicinskimi in nemedicinskimi službami,
• poudarjanje pomena timskega pristopa v procesu zdravljenja
• posodobitev standardizacije procesov zdravstvene nege,
• nadaljevanje uvajanja kliničnih smernic,
• nadaljevanje uvajanja kliničnih poti,
• kontrola delovnih procesov s pomočjo predstojnikov, glavnih sester oddelkov in
službe za notranjo kontrolo.
Strateški cilji na finančnem področju so:
• zagotavljanje pozitivnega poslovanja z racionalno porabo finančnih sredstev
• izpolnjevanje delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice,
• prizadevanja za pravilno vrednotenje dela in ustrezen obseg programa v posameznih
dejavnostih preko arbitraže
• zaostritev finančne odgovornosti na nivoju predstojnikov oddelkov, služb in
dejavnosti,
• vzpostavitev sistema za spremljanje uspešnosti poslovanja po posameznih stroškovnih
mestih
Letni cilji, ki izhajajo iz strateških ciljev SB Izola:
1. Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega
dogodka
AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje ter prikazovanje poslovnega
rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom, za zagotavljanje
pozitivnega poslovnega rezultata.
ROK: mesečno, trimesečno, letno
2. Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu denarnega toka
AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje ter prikazovanje poslovnega
rezultata po načelu denarnega toka v primerjavi s planom, za zagotavljanje pozitivnega
poslovnega rezultata.
ROK: mesečno, trimesečno, letno
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3. Uravnoteženo poslovanje
AKTIVNOST: zaostritev finančne odgovornosti na nivoju stroškovnih mest
ROK: december 2010
4. Realizacija fizičnega obsega dela dogovorjenega po Pogodbi z ZZZS
AKTIVNOST: spremljanje in prikazovanje realizacije programa dela in sprotno ukrepanje
po potrebi
ROK: mesečno
5. Anketa o zadovoljstvu bolnikov
AKTIVNOST: izvedba ankete za ugotavljanje zadovoljstva bolnikov
ROK: december 2010
6. Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih in strokovno usposobljenih
delavcev
AKTIVNOST: zaposlovanje v skladu s planom 2010
ROK: december 2010
7. Zaposlovanje profilov, ki se refundirajo iz zunanjih virov
AKTIVNOST: sodelovanje s Centrom za socialno delo ( izvrševanje nadomestne kazni )
ROK: december 2010
8. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih
AKTIVNOST: spodbujanje in omogočanje izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja
zaposlenih, s poudarkom na organizaciji internega izobraževanja
ROK: december 2010
9. Investicijsko in redno vzdrževanje
AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti investicijskega in rednega vzdrževanja po planu
za leto 2010
ROK: december 2010
10. Investicije
AKTIVNOST: izvajanje investicij v skladu s planom za leto 2010
ROK: december 2010
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6. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO
ZASTAVLJENE CILJE
Letni cilj
FINANČNO POSLOVANJE
Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata:
• po načelu nastanka poslovnega dogodka
• po načelu denarnega toka
Uravnoteženo poslovanje v poslovnem letu 2009
DELOVNI PROGRAM
Realizacija fizičnega obsega dela dogovorjenega po
Pogodbi z ZZZS po oddelkih in na nivoju SB IZOLA
KAKOVOST V ZDRAVSTVU
Izvedba anket o zadovoljstvu bolnikov
ZAPOSLENI
Zaposlovanje v okviru letnega načrta
Zaposlovanje profilov, ki se refundirajo iz zunanjih virov
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
INVESTICIJE
Izvedba investicijsko vzdrževalnih del

Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje
zastavljenih ciljev
Kazalniki
stabilnosti

ekonomičnosti

in

finančne

Koeficient gospodarnost = ali >1
100
%
realizacija
programa
dogovorjena po Pogodbi z ZZZS

dela

Delež
zadovoljnih bolnikov,
število
izboljšav glede na ugotovitve iz ankete
Zaposlitev deficitarnih kadrov
Število delavcev, ki niso strošek SB IZOLA
Udeležba zaposlenih na usposabljanju

Realizacija
načrta
investicijskega
vzdrževanja
Izvedba investicij opredeljenih v načrtu investicijskih Realizacija investicijskega načrta
vlaganj
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7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Pripravila Plansko analitska služba SBI

Plan delovnega programa Splošne bolnišnice Izola načrtujemo na osnovi Pogodbe ZZZS za
leto 2010 ter predvidenega obsega dela do ostalih plačnikov, ki ga načrtujemo na osnovi
realiziranega programa v letu 2009.
Obseg delovnega programa načrtujemo na podlagi 3/12 po Aneksu št. 3 k pogodbi 2009, z
veljavnostjo 1.1.2010 ter na podlagi 9/12 programa po Pogodbi z ZZZS 2010, z veljavnostjo
od 1.4.2010 dalje. V povečanje programa akutne bolnišnične obravnave za leto 2010 po
Pogodbi z ZZZS je vključen tudi realiziran program po nacionalnem razpisu v letu 2009.
Načrt delovnega programa je prikazan v Prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2010.
7.1. SPECIALISTIČNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST
Akutna bolnišnična obravnava
Bistvene spremembe v letu 2010 v skladu s Splošnim dogovorom 2009 so za SB Izola
naslednje:
1. Operacije sive mrene se načrtujejo in obračunavajo v okviru akutne bolnišnične
obravnave največ v višini 10 % plana vseh operacij sive mrene, kar predstavlja 80
primerov za leto 2010. Ostalih 720 operacij sive mrene se vključi v ambulantni
obračun.
2. Iz naslova skupnih nacionalnih razpisov v letu 2009 se je program akutne obravnave v
letu 2010 povečal za 49 primerov.
3. Po Arbitraži z dne 19.11.2009 se je program ABO v SB Izola trajno povečal za 830
primerov, od tega 300 koronarografij, 200 operacij ožilja, 80 vstavitev srčnih
vzpodbujevalnikov in 250 ostalih primerov.
Planiran obseg programa akutne bolnišnične obravnave za leto 2010 znaša 14.525 primerov,
kar pomeni, da je v primerjavi z realiziranim obsegom programa v letu 2009 povečan za 1,40
%, v primerjavi s planiranim programom dela za ZZZS v letu 2009 pa je večji za 2,30 %.
V primerjavi z letom 2009 je število načrtovanih uteži v letu 2010 večje za 6,02 %, v
primerjavi z realiziranim številom uteži v letu 2009 pa je večje za 1,28 %.
Tabela 1: Struktura akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju: ABO) po dejavnostih v
številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri
Dejavnosti

Plan 2009

Indeksi glede na
primere
Število
Število uteži
Število
Število
Število
Število
plan
plan
primerov
primerov
uteži
primer
uteži
2010/
2010/
plan 09 real. 09
Kirurgija
4.608
6.800,52
4.559
6.994,50
5.015
7.435,53
108,84
110,01
Internistika
4.074
5.468,25
4.099
6.138,76
4.301
6.106,48
105,58
104,93
Nevrologija
405
665,64
467
751,10
404
652,89
99,76
86,51
Ginekologija
2.575
1.888,16
2.565
1802,75
2.563
1851,38
99,54
99,93
Pediatrija
1.239
911,97
1.302
908,63
1.236
898,33
99,76
94,93
ORL
667
594,15
686
543,11
666
582,07
99,85
97,09
Okulistika
630
378,80
646
351,29
340
186,40
53,97
52,64
SKUPAJ
14.198
16.707,49
14.324
17.490,14
14.525
17.713,08
102,30
101,40
Opomba tabela 1: V realizaciji 2009 ni upoštevana realizacija po nacionalnem razpisu: 16 endoprotez kolka in
33 operacij kil. Prav tako v planu 2009 ni upoštevan NR.
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Planirati je potrebno tudi posamezne skupine primerljivih primerov, ki se vodijo kot
prospektivno spremljani SPP primeri. Načrtovani program števila prospektivnih primerov se v
letu 2010 glede na leto 2009 poveča za 11,72 %, v primerjavi z realiziranim programom 2009
pa zmanjša za 6,14 %. Povečanje plana prospektivnih primerov je v pretežnem delu vezano na
dodatni trajni program, ki ga je SB Izola pridobila z Arbitražo. Novo pridobljeni primeri so
predvsem koronarografije, operacije ožilja in vstavitve srčnega vzpodbujevalnika.
Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri
Naziv programa
Operacija sive mrene
Operacija nosu in grla
Operacija na odprtem srcu
PTCA
Operacija na ožilju-arterije in vene
Operacija na ožilju - krčne žile
Koronarografija
Angiografija
Operacija kile
Operacija žolčnih kamnov
Endoproteza kolka
Endoproteza kolena
Ortopedske operacije rame
Operacija golše
Artroskopija
Endoproteza gležnja
Operacija hrbtenice
Operacija karpalnega kanala
Hipertrofija prostate - operativno
zdravljenje
Operacija morbidne (bolezenske)
debelosti
Odstranitev
osteosintetskega
materiala
Oploditev
z
biomedicinsko
pomočjo-spontani ciklus
Oploditev
z
biomedicinsko
pomočjo-stimulirani ciklus
Porod
Splav
Lažji posegi na zunanjem delu
ženskega rep.sistema
Operacija stresne inkontinence
Lažji posegi na ušesu, nosu, ustih
in grlu
Zdravljenje rakavih bolnikov
Vgradnja
srčnih
vzpodbujevalnikov
SKUPAJ
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Plan
2009

Realizacija
2009

Plan
2010

260
460
108
210
66
267
10
334
271
39
20
241
40
31

282
536
156
250
62
212
179
439
319
55
15
226
81
53

-

Indeks

Indeks

plan
2010/
plan 09

plan 2010/
real. 09

80
460
108
239
201
517
10
347
271
53
20
241
38
47

30,77
100,00
100,00
113,81
304,55
193,63
100,00
103,89
100,00
135,90
100,00
100,00
95,00
151,61

28,37
85,82
69,23
95,60
324,19
243,87
5,59
79,04
84,95
96,36
133,33
106,64
46,91
88,68

-

-

-

-

138

154

138

100,00

89,61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

599
326
513

755
291
480

599
326
513

100,00
100,00
100,00

79,34
112,03
106,88

53
-

24
-

53
-

100,00
-

220,83
-

585
13

883
4

780
80

133,33
615,39

88,34
2.000,00

4.584

5.456

5.121

111,72

93,86
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Neakutna bolnišnična obravnava
V neakutno bolnišnično obravnavo je sprejet bolnik po zaključeni akutni bolnišnični
obravnavi, ki potrebuje podaljšano bolnišnično zdravljenje, zdravstveno nego ali paliativno
oskrbo. Neakutna bolnišnična obravnava se načrtuje na podlagi bolnišnično oskrbnih dni
(BOD) in se obračunava za paciente, ki ostajajo v bolnišnični obravnavi več kot pet dni po
zaključeni akutni obravnavi.
Skupno število priznanih BOD-ov neakutne bolnišnične obravnave po Pogodbi ZZZS za leto
2009 je znašalo 3.983 dni. Po arbitraži novembra 2009 se je število z dodatnim programom
povečalo za 1.500 BOD-ov. Za leto 2010 je obseg programa v neakutni bolnišnični obravnavi
5.483 bolnišnično oskrbnih dni.
Program doječih mater
Program nemedicinsko oskrbnih dni za doječe matere se je v letu 2009 po določilih Splošnega
dogovora 2009 povečal in znaša na letni ravni 627 BOD. Obseg programa v letu 2010 ostaja
enak kot v letu 2009. ZZZS bo izvajalcem plačal vse realizirane nemedicinsko oskrbne dneve
za program doječih mater v okviru specialistično bolnišnične dejavnosti.
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku
Od 1.1.2009 (Uradni list RS, št. 76-3348/2008) je z obveznim zavarovanjem zavarovanim
osebam omogočeno sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do
starosti otroka vključno 5 let. ZZZS je na podlagi realizacije januar – marec 2009 določil
obseg programa za leto 2009. Ta ostane nespremenjen tudi za leto 2010 in znaša 2.396 dni.
7.2. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST
Program dela v specialistično ambulantni dejavnosti načrtujemo v številu obiskov, številu
točk in številu preiskav.
Specialistični ambulantni program
Specialistični ambulantni program v SBI vključuje internistiko, pulmologijo, nevrologijo,
pediatrijo, ginekologijo, kirurgijo, okulistiko, dermatologijo, bolezni dojk, zdravljenje
neplodnosti, mamografijo, gastroenterologijo, kardiologijo, tireologijo ter internistično in
kirurško urgentno ambulanto.
Na podlagi arbitraže dne 19.11.2009, je SB Izola prejela dodatni program, ki trajno vpliva na
povečanje delovnega programa, zato v letu 2010 prihaja do sprememb na področju planiranja
obračuna točk v dejavnosti pediatrije, kirurgije, kardiologije, endoskopije, nevrologije,
bolezni dojk, nuklearne medicine in dispanzerja za žene.
Funkcionalna diagnostika
V okviru funkcionalne diagnostike SBI izvaja magnetno resonanco (MR), računalniško
tomografijo (CT), ultrazvok (UZ), rentgen (RTG) in mamografijo.
Sprememba v načrtovanem številu točk po Pogodbi z ZZZS za leto 2010 je izvedena pri
preiskavah MR in CT, zaradi povečanja programa po Arbitraži.
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Po Aneksu št. 2 se s 1.1.2009 ukine začasni prenos programa preiskav z magnetno resonanco
v obsegu 0,12 tima, ki ga je začasno namesto Splošne bolnišnice Novo mesto opravljala SB
Izola.
Dialize
Planirano število dializ za leto 2010 znaša 9.430 .
Primarna zdravstvena dejavnost
V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti Splošna bolnišnica Izola izvaja program
dispanzerja za žene in fizioterapije.
Dispanzer za žene
Program dela v ginekološki dejavnosti načrtujemo v številu količnikov. Načrtovani program
dela po Pogodbi z ZZZS v letu 2010 znaša 51.853 količnikov. Po dolgoletnem vztrajanju SB
Izola za povečanje programa v dispanzerju za žene, se je z arbitražo v letu 2009 program za
leto 2010 povečal za 0,5 nosilca, to je 13,87 % v primerjavi z realiziranim programom v letu
2009.
Fizioterapija
Načrtovani obseg programa fizioterapije v točkah ostaja v letu 2010 na ravni iz leta 2009 in
znaša 6.611 točk.
Nacionalni razpis
V letu 2009 je SB Izola na podlagi programa, pridobljenega na Nacionalnem razpisu
realizirala:
- 16 operacij endoskopij kolka
- 33 operacij kil (22 operacij kil smo dobili z enkratnim dodatnim programom zaradi
nerealizacije drugih izvajalcev).
Realiziran program po NR 2009 je postal od leta 2010 dalje trajno povečan redni program.
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8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Pripravil Ivo Kastelič, univ.dipl.ekon.

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2010 podajamo v Prilogi (Obrazec 2) ter v tabelah
prikazanih v nadaljevanju.
Tabela 3: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2010 v primerjavi z realizacijo leta 2009 v
EUR
Realizacija
Plan
Indeks
Elementi bilance uspeha
I-XII 2009
2010
P09/R08
35.369.951
88,3
I. Prihodki skupaj 40.048.675,00
II. Odhodki skupaj
III. Razlika med prihodki in odhodki

37.098.089,00
2.950.586

35.369.951
0

95,3

OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k
finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2010
8.1.1. Načrtovani prihodki
Plan prihodkov v letu 2010 temelji pretežno na prihodkih iz obveznega in dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja. Ti prihodki predstavljajo tudi največji delež vseh prihodkov.
Prihodek iz naslova plačil ZZZS za leto 2010 načrtujemo na osnovi programa po Pogodbi z
ZZZS za leto 2010. Program za leto 2010 je vreden 32.579.086 EUR. Za razmejitev prihodka
na prihodek iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz dopolnilnega zavarovanja smo
uporabili doseženo razmerje iz preteklega leta.
Prihodek od podjetij, konvencij in samoplačnikov je nepredvidljiv. Plan je narejen na podlagi
realizacije v letu 2009 ter predvidenih gibanjih v letu 2010. Upoštevali smo tudi izpad
prihodkov od ostalih naročnikov zaradi izločitve dejavnosti transfuzije v višini 350.000 EUR.
Iz tega razloga so planirani prihodki iz tega naslova za 33,8% nižji od realiziranih v letu 2009.
Prihodek od najemnin in stanarin bo na račun oddaje prostorov transfuzijske dejavnosti
porastel za 9,9%. Ostali del prihodka od nezdravstvenih storitev je planiran na osnovi
predvidene rasti cen in storitev.
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Tabela 4: Plan prihodkov za leto 2010
PRIHODKI
1

PIHODKI SKUPAJ
PRIHODKI IZ POSLOVANJA
Prihodki iz obveznega zavaro.
Doplačila do polne cene
Samoplačniki
Konvencije
Begunci in tujci-nujno zdravljenje
Ostali naročniki-podjetja zdr.dom
Nezdravstvene storitve, od tega:
-najemnine in stanarine
-prehrana
-provizije in ostalo
DRUGI PRIHODKI
Prihodki od financiranja
Izredni prihodki, od tega:
-odpis zamudnih obresti
-prejete odškodnine
-sredstva donatorjev
-ostalo

Real.
I-XII 2008
2

33.602.598
33.410.646
27.581.044
3.152.310
387.059
462.724
2.020
1.325.863
499.626
253.592
180.190
65.845
191.951
25.631
166.320
0
88.074
39.881
38.365

Real.
I-XII 2009

Struktura
v%

3

40.048.677
35.623.628
29.611.004
3.334.136
381.971
541.116
7.197
1.041.999
706.204
339.659
204.790
161.755
4.425.049
4.469
4.420.580
0
725.961
84.229
3.610.390

Plan
2010

Struktura Plan 010/
v%
real 09

4,00

100,0
99,4
82,1
9,4
1,2
1,4
0,0
3,9
1,5
0,8
0,5
0,2
0,6
0,1
0,5
0,0
0,3
0,1
0,1

35.369.951
35.014.380
29.267.982
3.376.173
390.117
589.197
7.197
689.999
693.715
373.127
231.644
88.944
355.571
4.469
351.102
0
85.000
84.229
97.625

5=3:4

100,0
99,0
82,7
9,5
1,1
1,7
0,0
2,0
2,0
1,1
0,7
0,3
1,0
0,0
1,0
0,0
0,2
0,2
0,3

88,3
98,3
98,8
101,3
102,1
108,9
100,0
66,2
98,2
109,9
113,1
55,0
8,0
100,0
7,9
11,7
100,0
2,7

Kot je razvidno iz tabele 4 znašajo načrtovani celotni prihodki za leto 2010 35.369.951 EUR
in so za 11,7% nižji od doseženih v letu 2009. Glavni vzrok je izpad dotacij Ministrstva za
zdravje in nižje cene zdravstvenih storitev.
8.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2010 znašajo 35.369.951 EUR in so planirani za 4,2%
nižje od realiziranih v letu 2009.
Pri načrtovanju stroškov in odhodkov smo izhajali iz:
-

izhodišč opredeljenih v tretjem poglavju tega gradiva,
ustvarjenih stroškov in odhodkov v preteklem letu
predvidenih rezultatov uvedenih aktivnosti za obvladovanje stroškov in odhodkov.

Da bomo leto 2010 poslovali uravnoteženo, moramo glede na izpad prihodkov privarčevati
1.728.139 EUR.
Stroške materiala moramo znižati za 672.546 EUR, stroške storitev za 288.378 EUR, stroške
dela za 758.748 EUR ter ostale odhodke za 173.291 EUR. Po posameznih postavkah stroškov
in odhodkov planiramo naslednje vrednosti:
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Tabela 5: Plan stroškov in odhodkov v letu 2010
Izvršitev
I-XII 2008

Izvršitev
I-XII 2009

1
STROŠKI IN ODHODKI SKUPAJ

2
33.492.908,34

Plan 2010
3
4
37.098.090,28 35.369.951

STROŠKI
STROŠKI MATERIALA
Zdravila in sanitetni in ostali medicinski mat.
Živila
Pisarniški material
Strokovna literatura in priročniki
Material za vzdrževanje in potrošni mat.
Voda
Elektrika
Gorivo in plini
Drobni inventar
STROŠKI STORITEV
Za vzdrževanje
Zdravstvene storitve
Najem delovne sile
Pranje perila
Poštne, telefonske in prevozne stor.
StoritveAOP
Stroški strokovnega izobr., kotizacije...
Komunalne stor., vrtnarske, varstvo pri delu...
Povračila stro. delavcem (dnevnice, ločeno ž.)
Zavarovalne premije
Zakupnine in najemnine
Bančne stor., plač. prometa, intelektualne ...
Bruto pog. delo
Sejnine in avtorski honorarji
AMORTIZACIJA
Amortizacija osnovnih sredstev in dr. inv.
STROŠKI DELA
Bruto plače
Regres, jubilejne nagrade, odpravnine
Prevoz na delo, regres za prehrano med delom
Prispevki in davki na plače
Dodatno pokojninsko zav.
DRUGI STROŠKI
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Članarine in takse
ODHODKI
Odhodki financiranja
Izredni odhodki
Prevrednotevani poslovni odhodki

33.093.434,57
9.381.506,30
6.923.201,35
377.900,60
140.827,14
30.496,36
321.733,42
102.989,10
574.335,27
872.074,74
37.948,32
4.869.339,87
642.972,18
1.311.953,41
353.204,93
479.127,41
155.544,00
149.995,73
124.690,40
284.502,40
30.103,30
147.570,71
418.958,58
106.628,98
635.287,01
28.800,83
1.575.067,53
1.478.305,51
17.187.873,19
12.885.845,79
549.272,04
1.136.602,01
2.375.457,59
240.695,76
79.647,68
51.291,64
28.356,04
399.473,77
173.986,35
213.864,90
11.622,52

36.729.725,88 35.174.878
9.559.325,06
8.886.779
7.168.616,86
6.451.755
391.327,34
391.327
145.612,66
131.051
35.765,17
31.765
317.412,63
303.004
98.971,15
89.074
708.980,29
673.531
686.052,78
808.685
6.586,18
6.586
5.568.635,17
5.280.257
901.338,82
1.041.906
1.528.959,80
1.576.643
257.026,90
0
638.558,80
606.631
165.423,28
140.470
166.249,60
166.250
157.745,31
157.745
328.076,37
286.010
28.678,08
26.537
138.024,28
90.000
423.965,31
423.965
123.511,21
122.813
697.888,02
628.099
13.189,39
13.189
1.648.236,46
1.813.060
1.648.236,46
1.813.060
19.876.521,21 19.117.773
15.371.964,76 14.727.394
583.067,84
593.661
1.173.050,98
1.173.051
2.495.401,17
2.370.631
253.036,46
253.036
77.007,98
77.008
48.242,57
48.243
28.765,41
28.765
368.364,40
195.073
217.757,16
165.158
60.145,06
29.915
90.462,18
0

Struktura
Plan
v%
2010/2009

Razlika planreal 09

5
100,0

6=3:4
95,3

7
-1.728.139

99,4
25,1
18,2
1,1
0,4
0,1
0,9
0,3
1,9
2,3
0,0
14,9
2,9
4,5
0,0
1,7
0,4
0,5
0,4
0,8
0,1
0,3
1,2
0,3
1,8
0,0
5,1
5,1
54,1
41,6
1,7
3,3
6,7
0,7
0,2
0,1
0,1
0,6
0,5
0,1
0,0

95,8
93,0
90,0
100,0
90,0
88,8
95,5
90,0
95,0
117,9
100,0
94,8
115,6
103,1
95,0
84,9
100,0
100,0
87,2
92,5
65,2
100,0
99,4
90,0
100,0
110,0
110,0
96,2
95,8
101,8
100,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
53,0
75,8
49,7
-

-1.554.848
-672.546
-716.862
0
-14.561
-4.000
-14.409
-9.897
-35.449
122.632
0
-288.378
140.567
47.684
-257.027
-31.928
-24.954
0
0
-42.067
-2.142
-48.024
0
-699
-69.789
0
164.824
164.824
-758.748
-644.571
10.593
0
-124.770
0
0
0
0
-173.291
-52.599
-30.230
-90.462

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo
14.167.036 EUR in bodo za 6,35 % nižji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne
načrtovane odhodke zavoda znaša 40,05% .
Stroški materiala naj bi bili v letu 2010 za 7,0% nižji kot leta 2009. Med njimi naj bi bili
stroški zdravil in sanitetnega ter ostalega medicinskega materiala,pisarniškega materiala in
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vode za 10% nižji od doseženih v letu 2009, stroški živil naj bi ostali na isti ravni kot leta
2009, stroški elektrike in material za vzdrževanje naj bi se znižali za 5%. Pri stroških zdravil
smo upoštevali varčevalne ukrepe na podlagi spremljanja porabe po dejavnostih in
zamenjave dražjih materialov z enakovrednimi cenejšimi materiali. Na nižje stroške zdravil in
sanitetnega ter ostalega medicinskega materiala naj bi vplivali tudi izvedeni javni razpisi.
Med materialnimi stroški je predviden dvig stroškov goriva za ogrevanje. Pri planiranju smo
upoštevali enake količine kuriva kot je znašala poraba v letu 2009 in nove, predvidoma više
cene naftnih derivatov. Stroške strokovne literature bomo znižali na račun odpovedi nekaterih
revij, ki bodo dostopne preko elektronskih medijev.
Stroški storitev bodo v letu 2010 predvidoma nižji za 5,2%. Med stroški storitev planiramo
višjo rast stroškov za tekoče in investicijsko vzdrževanje elektrostrojnih naprav in inštalacij
ter medicinske opreme in stroškov zdravstvenih storitev. Pri planiranju stroškov zdravstvenih
storitev smo upoštevali višje stroške laboratorijskih storitev zaradi izločitve transfuzijske
dejavnosti. V celoti naj bi odpadel strošek najema delovne sile. Stroški pranja in najema perila
naj bi se znižali za 5%. Za 20,3% načrtujemo zmanjšati strošek poštnih, telefonskih in
prevoznih storitevna račun nižjih stroškov prevoznih storitev za krvodajalce. Stroški
vzdrževanja računalniških programov, stroški strokovnega izobraževanja ter stroški zakupnin
in najemnin naj bi ostali na isti ravni kot leta 2009. Zaradi sklenjenih novi zavarovalnih
pogodb bodo stroški zavarovanja premoženja in odgovornosti za 34,8% nižji od realiziranih v
letu 2009. Stroške pogodbenega dela planiramo za 10% pod realiziranimi v letu 2009.
Načrtovani stroški dela
Stroški dela v SBI so v letu 2010 načrtovani v skladu s planom zaposlenosti in smernicami
makroekonomskih izhodišč.
Regres za letni dopust je planiran na osnovi števila zaposlenih in dogovorjene višine regresa.
Odpravnine so planirane na osnovi seznama predvidenih upokojitev.
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so planirani na osnovi planiranega obračuna
plač.
Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 19.117.773 EUR
in bodo za 3,8% nižji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke
zavoda znaša 54,1% in bo ostal na isti ravni kot leta 2009.
Načrtovani stroški amortizacije
Amortizacija je planirana na osnovi opravljenega predračuna po predpisanih amortizacijskih
stopnjah ter ob predvidevanju nabav novih onovnih sredstev.
Drugi stroški
Drugi stroški zajemajo stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, okoljevarstvene
takse, članarine združenjem in zbornicam ter administrativne in sodne takse. Ti stroški bodo
predvidoma ostali realno na isti ravni kot leta 2009. Zaradi boljše likvidnostne situacije, so
predvideni odhodki financiranja bistveno nižji. Upoštevane so samo obresti najetih blagovnih
kreditov za nabavo osnovnih sredstev.
SBI bo s ciljem zagotavljanja uravnoteženosti poslovanja v letu 2009 nadaljevala z uvajanjem
ukrepov za racionalizacijo poslovanja. Na podlagi že vpeljanih izboljšav v preteklih letih se
bodo tekom leta 2009 v bolnišnici izvajale še druge aktivnosti, kot na primer:
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•
•
•
•
•
•

izvajanje javnih razpisov za nabavo registriranih zdravil po učinkovinah
spremljanje stroškov po stroškovnih mestih
izvajanje nadzora nad pravilnostjo beleženja opravljenih zdravstvenih storitev
individualna obravnava bolniških odsotnosti zaradi ugotavljanja in odprave vzrokov,
ter posledično znižanje števila in dolžine bolniških odsotnosti ( znižanje stroškov
nadomeščanja )
reorganizacija dela
pridobivanje dodatnih programov dela na osnovi razpisov
8.1.3. Načrtovani poslovni izid

Tabela 6: Planiran izkaz uspeha 2010
PRIHODKI IN ODHODKI
1

PRIHODKI SKUPAJ
PRIHODKI IZ POSLOVANJA
DRUGI PRIHODKI
STROŠKI IN ODHODKI SKUPAJ
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
AMORTIZACIJA
STROŠKI DELA
DRUGI STROŠKI
ODHODKI OD FINAN., IZREDNI ODH.
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODK

Real.
I-XII 2008

Real.
I-XII 2009

Plan
2010

Plan 010/
real 09
5=3:4

2

3

4

33.602.597,73
33.410.646,32
191.951,41
33.492.908,34
9.381.506,30
4.869.339,87
1.575.067,53
17.187.873,19
79.647,68
399.473,77
109.689,39

40.048.676,96
35.623.627,98
4.425.048,98
37.098.090,28
9.559.325,06
5.568.635,17
1.648.236,46
19.876.521,21
77.007,98
368.364,40
2.950.586,68

35.369.951
35.014.380
355.571
35.369.951
8.886.779
5.280.257
1.813.060
19.117.773
77.008
195.073
0

88,32
98,29
8,04
95,34
92,96
94,82
110,00
96,18
100,00
52,96

Finančni plan za leto 2010, ki predvideva uravnoteženost prihodkov in odhodkov ne
predvideva niti izgube, niti dobička. V kolikor ne bomo uspeli zmanjšati celotnih stroškov
tako kot smo planirali, bomo leto 2010 zaključili z negativnim poslovnim rezultatom.
Finančni plan 2010 je zastavljen ambiciozno, kar pomeni, da bodo morali zaposleni v
bolnišnici, ki so s svojim delom prispevali k boljšemu poslovnemu rezultatu SBI v letu 2009,
nadaljevati svoje delo v skladu z že zastavljenimi cilji in vizijo razvoja SBI. Uprava in
zaposleni v Splošni bolnišnici Izola se bomo trudili, da bi zastavljene cilje dosegli in upamo,
da bodo pri tem sodelovali tudi naši poslovni partnerji. Pri tem je potrebno najti take rešitve,
ki bodo sprejemljive za zaposlene in paciente, zagotovljen pa mora biti tudi razvoj stroke.
V času, ko razmere v slovenskem gospodarstvu in zdravstvu napovedujejo nujnost sprememb
in posodobitev zdravstvenega sistema, se nadejamo predvsem konstruktivnega sodelovanja in
podpore Ministrstva za zdravje, kot tudi Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
Prepričani smo, da slovenski zdravstveni sistem, v katerega spada tudi Splošna bolnišnica
Izola premore dovolj potenciala za zagotovitev dobrega zdravstvenega sistema, ki bo
izpolnjeval pričakovanja pacientov in zaposlenih.
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8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Real. 2009

Plan 2010

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
javna služba

trg

javna služba

trg

32.860.089

574.743

34.320.665

693.715

34.882.834

641.968

34.320.665

693.715

2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI

98.825
4.469

4.469

4.326.922

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

351.102
93.657

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

93.657

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI

39.214.225

834.450

34.325.134

1.044.817

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

14.813.298

314.661

13.818.409

417.928

STROŠKI MATERIALA

8.962.428

190.378

8.693.920

262.160

STROŠKI STORITEV

5.850.870

124.283

5.124.489

155.768

19.463.088

413.432

18.553.799

563.974

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

15.052.227

319.737

14.292.936

434.458

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

2.443.497

51.904

2.300.697

69.934

DRUGI STROŠKI DELA

1.967.364

41.791

1.960.165

59.583

1.609.432

38.807

1.770.372

42.688

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

77.008

1.636

7.481
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K) FINANČNI ODHODKI

213.228

4.529

160.286

4.872

L) DRUGI ODHODKI

57.291

1.217

29.033

882

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

88.580

1.882

0

88.580

1.882

0

N) CELOTNI ODHODKI

36.321.925

776.164

34.339.379

1.030.572

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

2.892.300

58.286

-14.245

14.245

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

F) STROŠKI DELA

G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
I) DAVEK OD DOBIČKA

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

P) PRESEŽEK ODHODKOV
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja
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8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 2010

Real. 2009
3

Plan 2010
4

Indeks
plan 010/
real 09
5 =4/3

I. SKUPAJ PRIHODKI

37.266.632

36.769.244

98,67

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

36.985.836

36.071.059

97,53

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

32.008.357

30.724.376

95,99

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

3.443.980

0

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

3.443.980

0

NAZIV KONTA
1

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0

0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

123.394

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

123.394

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

0

123.394
123.394

100,00
100,00

0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

28.440.983

30.600.982

107,59

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

28.440.983

30.600.982

107,59

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

0

0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

0

0

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

0

0

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

0

0

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

0

0

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

0

0

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

0

0

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

0

0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe
Prejete obresti

4.977.479

689.999

90,01

6.323

10.000

158,15

0
3.993.708

Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov

107,42

766.564

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

5.346.683

100
210.784

4.362.684
0
284.000

Prejete donacije iz tujine

0

0

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

0

0

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

0

0

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

0

109,24
134,74
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2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

280.796

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

262.543

698.185
673.310

248,64
256,46

Prejete obresti

0

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

18.253

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

0

0

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe

0

0

II. SKUPAJ ODHODKI

39.486.000

36.747.103

93,06

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

38.715.767

35.707.566

92,23

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

17.534.371

16.759.097

95,58

Plače in dodatki

15.803.956

15.013.758

95,00

458.223

450.000

98,21

1.157.360

1.180.507

102,00

Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila

4.470
20.405

Sredstva za delovno uspešnost

0

0

Sredstva za nadurno delo

0

0

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

0

0

Drugi izdatki zaposlenim

114.832

114.832

100,00

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

2.755.737

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1.370.796

1.302.256

95,00

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

1.100.350

1.045.333

95,00

9.312

8.846

95,00

15.518

14.742

95,00

259.761

251.968

97,00

Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

15.970.071

2.623.145

111,79

14.403.013

95,19

90,19

Pisarniški in splošni material in storitve

1.446.817

1.456.667

100,68

Posebni material in storitve

9.530.846

8.656.497

90,83

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

2.205.075

1.671.289

75,79

Prevozni stroški in storitve

77.415

77.415

100,00

Izdatki za službena potovanja

96.779

96.779

100,00

Tekoče vzdrževanje

896.623

840.360

93,72

Poslovne najemnine in zakupnine

536.475

423.965

79,03

9.241

9.241

100,00

1.170.800

1.170.800

100,00

317.910

58.311

18,34

Kazni in odškodnine
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki
D. Plačila domačih obresti

0

0

E. Plačila tujih obresti

0

0

F. Subvencije

0

0
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G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

0

0

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

0

0

I. Drugi tekoči domači transferji

0

0

J. Investicijski odhodki

2.137.678

1.864.000

Nakup zgradb in prostorov

0

0

Nakup prevoznih sredstev

10.639

0

Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

1.906.340
0
220.699

1.564.000

87,20

82,04

0
300.000

Investicijsko vzdrževanje in obnove

0

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

0

0

Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring

0

0

0

0

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

0

0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

770.233

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

372.462

564.000

151,42

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

58.537

58.537

100,00

339.234

417.000

122,92

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

1.039.537

135,93

134,96

22.141
2.219.368

-
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9. PLAN KADROV
Pripravila Anica Radovac, soc.del.

Planirano število delavcev v letu 2010 podajamo v prilogi - obrazec 3 (spremljanje kadrov). Pri tem
smo upoštevali makroekonomske usmeritve in kadrovske potrebe.
9.1. ZAPOSLENOST
UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
Program aktivnosti za leto 2010
Funkcija upravljanja s človeškimi viri v pogojih nove ekonomije postaja vse pomembnejša.
Na področju kadrovske funkcije si prizadevamo, da vedno več pozornosti usmerjamo v prihodnost
in napovedujemo pojave povezane s človeškimi viri (vedno ni enostavno, ker zaposleni, vodje
težko sledijo vsem spremembam). Ugotavljamo, da bo linijske vodje potrebno zelo hitro usposobiti
za vodenje. Bolnišnica potrebuje drugačne voditelje, kot jih je potrebovala v preteklosti; vloga vodij
postaja namreč nepogrešljiva pri uresničevanju strategije in vizije ter pri vodenju sprememb.
V letu 2010 bo upravljanje s človeškimi viri »tradicionalno« obsegalo planiranje kadrov, iskanje,
izbiro in zaposlovanje kadrov, pripravo podatkov za izplačilo plač, motiviranje kadrov,
usposabljanje, izobraževanje in razvoj kadrov, preverjanje pogojev za napredovanje, ocenjevanje
delovne uspešnosti, varstvo in zdravje pri delu, ohranjanje ključnih kadrov,
razporejanje/prerazporejanje, odpuščanje in upokojevanje kadrov, opravljanje strokovnih in
administrativno kadrovskih del in vodenje predpisanih evidenc. Večja pozornost bo namenjena tudi
novim aktivnostim vezanim na »učinkovito upravljanje znanja« in vzpostavitvi varnostne
kulture/politike. Promocija zdravja in varnega dela mora postati del celovite politike bolnišnice.
Bolnišnica si mora prizadevati, da ohrani delavčevo telesno in duševno zdravje pred škodljivimi
vplivi delovnega okolja in ga mora vzpodbujati in navajati na zdrav način življenja. Prepoznati
mora tveganja in pravočasno ukrepati. Pri tem je pomembno, da delavec tudi sam sodeluje.
1. Zaposlovati in razvijati želimo najboljše kadre (skladno s kadrovskim načrtom) ter jih
ustrezno motivirati za doseganje vizije, strategije in ciljev zavoda. V procesu zaposlovanja sledimo
viziji in poslanstvu bolnišnice. Skrbno izbiramo ambiciozne, konkurenčne kadre, s potencialom za
razvoj ter z vrednotami in interesi, ki so skladni s strategijo bolnišnice. Doseganje tega cilja ni
enostavno, ker na trgu dela ni ustreznega kadra, primanjkuje zdravnikov specialistov, izkušenih
diplomiranih medicinskih sester, strokovnih sodelavcev za področje radiologije in laboratorijske
medicine, kar obenem zelo otežuje delo in slabo vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.
V letu 2010 je predvideno povečanje števila zdravnikov specialistov (10 na letnem nivoju; od tega 4
specializanti, ki zaključujejo specializacijo), število dipl. medicinskih sester se bo predvidoma
povečalo za 13 DMS, št. zdravstvenih tehnikov se bo znižalo za 13 delavcev (zmanjšalo se bo št.
zaposlenih ZT, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za določen čas), zaposlili bomo še enega
sanitarnega inžinirja, enega univ. dipl. inž. strojništva in enega zdravstvenega sodelavca, ki bo
predvidoma nastopil specializacijo iz klinične biokemije.
Število zaposlenih se bo v letu 2010 zmanjševalo predvsem iz sledečih razlogov: reorganizacija
dela, prestrukturiranje kadra, skrbno premišljeno nadomeščanje delavcev, ki odhajajo v pokoj,
zmanjševanja nadomeščanja bolniških odsotnosti zaposlenih vezano na znižanje bolniškega staleža
( v letu 2009 smo z ukrepi, ki so se izvajali od septembra 2009 dalje, uspeli zmanjšati št. ur
bolniškega staleža za 15.000 delovnih ur), zaposlovanje preko javnih del, zniževanje fluktuacije,
opravljanje družbeno koristnega dela, opravljanje obvezne/neobvezne prakse/kliničnih
vaj/praktikuma.
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2. Odnos do zaposlenih – izboljšali bomo sodelovanje z zaposlenimi (tudi izven opisa njihovih
delovnih nalog). Menimo, da zaposleni, ki so dobro integrirani v dejavnost bolnišnice, tudi sami več
prispevajo k odličnosti bolnišnice. Prizadevali si bomo, da se ustvarjajo pogoji, ki bodo omogočali,
da se kvalitetno delo posameznika »opazi in nagradi«. Pomembno se nam zdi, da zaposlenim
bolnišnica pomeni več kot le delovni prostor in da jo sprejmejo kot pomemben del njihovega
življenja ter da so na delovnem mestu zadovoljni. V ta namen bodo potekale posamezne aktivnosti
(nekatere že potekajo), ki povečujejo pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih k bolnišnici:
• Zaposleni imajo možnost napredovanja
• Zaposleni imajo možnost sodelovanja v projektih
• Ob večjih jubilejih, ob pridobitvi strokovne izobrazbe, znanstvenega naziva, rojstvu otroka
vodstvo zavoda zaposlenemu pisno čestita
• Ohranjamo sodelovanje z reprezentativnimi sindikati podjetja kot partnerji
• Ohranjamo doseženo stopnjo standarda zaposlenih (topli obrok med delom, zdravstveno
varstvo, posvet z zdravnikom, pravno svetovanje, izplačilo solidarnostnih pomoči, testiranja
– veza hepatits B, delavnice – tudi z zunanjimi sodelavci, razgovori)
• Sledimo kariernim ciljem zaposlenih, skupaj ugotavljamo prednosti in pomanjkljivosti
bolnišnice, neizkoriščene priložnosti
• Sledimo, kako so se novi delavci uvedli v delo, kako se počutijo na delu – pripravljen je
projekt »mentorstvo«,
• Z možnostjo medgeneracijskega učenja želimo vzpostaviti medgeneracijski dialog,
sodelovanje in sožitje generacij, ki delajo v zavodu
Ob prerazporeditvah bomo upoštevali v večji meri želje zaposlenih in se obenem trudili, da bodo
zaposleni delali na delovišču, kjer bodo lahko dali svoj maksimum.
3. Ocenjevanje delovne uspešnosti, letni razgovori - odprti pogovori med nadrejenim in
podrejenim se od leta 2009 dalje izvajajo v vseh javnih zavodih. Obenem jih bomo v bolnišnici
izkoristili tudi kot orodje za posredovanje poslanstva, vizije in ciljev tako, da vsak zaposleni razume
njihov pomen zase in za svojo enoto.
Dan odprtih vrat - namen je predstaviti delo oziroma posamezne dejavnosti javnosti in omogočiti,
da uporabniki storitev pridobijo možnost, da lahko od zdravstvenimi delavcev/sodelavcev pridobijo
koristne informacije, ki so vezane na zdravje ljudi in zdravljenje posameznih bolezni.
Merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih - se bo izvajalo najprej na oddelkih, kjer
se beleži najvišji bolniški stalež. Namen je sistematično ugotavljanje stanja in učinkov izboljšav
na izbranih dejavnikih organizacijske kulture.
6. Kompetence, razvijanj zmožnosti, mentorstvo - Sistemizacija delovnih mest, sprejeta ob
uvedbi novega plačnega sistema je potrebno nadgraditi s kompetenčnimi profili delovnih mest.
Obenem bo izpeljan oz. uveden v delovni proces tudi projekt »mentorstvo«. Gre za prenos
strokovnega in poslovnega znanja ter izkušenj od mentorja na mentoriranca, katerega namen je, da
mentoriranec pridobi veščine in znanje, ki mu omogočajo, da lahko naloge opravlja samostojno,
kvalitetno in pravočasno, kar posledično vpliva, da mentoriranec lahko v čimkrajšem času
prevzame odgovornosti in pristojnosti pri doseganju zastavljenih ciljev.
7. Proces komunikacije, informiranje s pomočjo oglasne deske in predalnikov – zavedamo se,
da je nenehno dajanje informacij in dober povratni odziv ključ do uspeha pri razumevanju in
motivaciji zaposlenih. Preko različnih oblik in orodij gojimo stik z zaposlenimi in jih seznanjamo s
spremembami v bolnišnici; ocenjujemo, da je na tem področju še zelo veliko neizkoriščenih
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priložnosti. Ostale oblike komuniciranja zajemajo uporabo poslovnikov, organizacijskih predpisov,
letnega plana, kolektivnih pogodb, internih pravilnikov, brošur, publikacij in plakatov.
8. Kadrovsko informacijski sistem KADRIS (modul - kadrovska evidenca) je bil uveden v letu
2008. Gre za sodobno programsko orodje, ki omogoča celovito informacijsko podporo kadrovski
funkciji pri ravnanju z ljudmi pri delu - od sistemizacije delovnih mest, ki omogoča, razporeditev
zaposlenih, obvladovanje podatkov v zvezi z delovnimi mesti, personalne mape, kjer so združeni
podatki o zaposlenih in njihovih družinskih članih, vodenja osebnih podatkov, spremljanja
učinkovitosti in razvoja kariere posameznika do odhoda iz podjetja in morebitne ponovne
zaposlitve, omogoča tudi posamezne analize kadrovskih podatkov. Podatki se direktno prenašajo v
plače in registrirno uro.
Nov plačni sistem je izrazito vplival na vsebino dela v kadrovski službi. Poleg prevedbe plače je
potrebno narediti prevedbo za vsakega tudi novega delavca, vezano na odpravo nesorazmerij, nova
zakonodaja zahteva nove aktivnosti (delovna uspešnost, napredovanje zaposlenih).
10. Razvoj in izobraževanje zaposlenih
Za bolnišnico je bistvenega pomena, da ima kadre, ki so strokovno izobraženi in usposobljeni za
opravljanje dela, zato mora poskrbeti, da jih ustrezno izobražuje, usposablja in izpopolnjuje, saj
bodo le tako zmožni opravljati delo, ki sestoji iz zahtevnih, zapletenih delovnih procesov in
uporabnikov storitev. Prav tako je pomembno, da zavod upošteva svoje interese, interese
ustanovitelja, interese pacientov ter razvojne potrebe. Z vidika zavoda naj izobraževanje zaposlenih
prispeva k večji produktivnosti, boljši kakovosti dela, večji gospodarnosti in boljši organizaciji dela.
Bolnišnica je za leto 20l0 že sistematično zbrala potrebe po strokovnem izpopolnjevanju in
pripravila predlog pravilnika o strokovnem izobraževanju.
Pripravljen je tudi projekt »učinkovito upravljanje znanja« - gre za nadgradnjo aktivnosti na
področju izobraževanja. Cilj in namen projekta je:
Povečati prenos znanja, izboljšati strokovno usposobljenost, pospešiti razvoj kompetenc vseh
zaposlenih.
Zagotoviti strateško potrebna znanja za nadaljnje uspešno poslovanje in konkurenčnost zavoda.
Začeti razvijati in tržiti lastne inovativne izobraževalne programe - projekte (optimizacija
izobraževalnega procesa, prilagoditev potrebam in ciljem zavoda in ciljnih skupin izven zavoda).
Vzpostaviti medgeneracijski dialog, sodelovanje in sožitje generacij, ki delajo v zavodu z
možnostjo medgeneracijskega učenja,
Izobraževanje naj postane temeljna vrednota zavoda in zaposlenih.
Obenem bo bolnišnica zaposlenim omogočila tudi, interne oblike strokovnega izpopolnjevanja in
prenosa znanja. Potrudili se bomo, da bo v programih usposabljanja in izpopolnjevanja za delo pomembno
mesto pridobilo tudi »usposabljanje na delovnem mestu«, s poudarkom na zavedanju vlog in
odgovornosti, poznavanju vsebine in poteka aktivnosti, kritičnih parametrov, ki vplivajo na
kakovost storitve in poznavanja pogojev za varno delo. Prizadevali si bomo vzpostaviti in krepiti
sodelovanje s priznanimi strokovnjaki drugih bolnišnic; gre za prenos znanja, kar omogoča tudi
možnost trženja novih storitev.
Razvoj kadrov
Poleg skrbi za razvoj vseh zaposlenih, bo večja pozornost namenjena razvoju perspektivnih kadrov.
V bolnišnici se 50 zaposlenih izobražuje na Visoki šoli za zdravstvo - smer zdravstvena nega,
posamezniki so vpisali tudi magistrski program smer magister/magistra zdravstvene nege, nekateri
zapposleni (predvsem zdravniki) pridobivajo znanje na podiplomskem magistrskem in doktorskem
študiju. Zaposleni tudi zelo uspešno pridobivajo specifična znanja, ki jih potrebujejo za razvoj
stroke in tako vplivajo na večjo dodano vrednost pri poslovanju bolnišnice. Sistematični pristop na
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področju strokovnega izpopolnjevanja bo obenem tudi izkazal potrebe po znanju, ki jih morajo
posamezniki osvojiti, da bo bolnišnica lahko konkurenčna.
11. Področje zdravja in varstva pri delu
Visok bolniški stalež zahteva učinkovite ukrepe. Izziv bolnišnic je zmanjšati bolniški stalež in
spodbuditi pri zaposlenih večjo skrb za zdravo življenje v delovnem in domačem okolju ter s tem
zagotoviti čimbolj zdrave sodelavce na dolgi rok. Zdravje je potrebno promovirati kot vrednoto.
Skrb za zdravje in varstvo pri delu je ena temeljnih odgovornosti vsakega delodajalca. Na nivoju
bolnišnice bo sprejeta pisna strategija (politika) na področju zdravja in varnega delovnega okolja, v
kateri bodo jasno zastavljeni cilji za zmanjševanje in preprečevanje poškodb pri delu in izboljšanje
delovnih pogojev.
S povečanjem odgovornosti za varno delo, želimo vplivati na ozaveščenost zaposlenih za varno
izvajanje delovnih nalog in prevzemanje skrbi za lastno zdravje, ki postopoma postaja tudi način
življenja. V praksi to pomeni, da so previdnejši na poti na delo, pri delu doma in na delu, prehrani,
da se vključujejo v telesne aktivnosti, da upoštevajo in sooblikujejo navodila za varno delo, z
idejami vplivajo na varno delovno okolje, vzpodbujajo sodelavce za zdrav življenjski slog in
opravljanje varnega dela, kar obenem pozitivno vpliva na motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih,
medsebojne odnose in izboljšanje organizacijske klime. Nehote se vzpostavlja povratna zanka,
zadovoljni delavci imajo boljše družinsko življenje, kar ponovno vpliva na kvalitetnejše delo v
službi – našo storitveno dejavnost. Posledično vsa pozitivna usmerjenost in energija vpliva na
poslovni rezultat in ugled bolnišnice. Zmanjšana odsotnost z dela vpliva na javne finance in obenem
predstavlja velik prihranek delovnega časa. Delo v bolnišnici namreč poteka nepretrgoma, zato je
ob veliki odsotnosti z dela težko zagotavljati dobro organizacijo dela in kvalitetno storitev.
Organizirali bomo seminarje na temo varstva pri delu, opravljenih bo več ogledov delovnih mest z
namenom izboljšanja delovnih razmer in poučevanja zaposlenih, v pripravi je revizija »ocene
tveganja«. Zaposlenim je zagotovljena prehrana med delom – tudi topli obrok, kontinuirano se
izvajajo preventivni zdravstveni pregledi, vsaka poškodba na delu, na poti na delo in na poti izven
dela je obravnavana skrbno, vzpostavljeno je dobro sodelovanje s pooblaščenim zdravnikom
specialistom medicine dela. Bistveno večja pozornost bo namenjena absentizmu. V posamezne
aktivnosti, ki bodo vezane na promocijo zdravja zaposlenih, bo aktivno vključenih čim večje število
zaposlenih.
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10. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009
10.1. PLAN INVESTICIJ
Pripravil Branko Pišlar, dipl.inž.

Načrt investicijskih vlaganj podajamo v Prilogi (Obrazec 4).
Plan nabav blaga in opreme v letu 2010 je sestavljen na podlagi planiranih potreb in prioritet
uporabnikov. Glede na iztrošenost in zastarelost opreme znašajo evidentirane potrebe za nabavo
opreme in blaga cca 6.750.000,00 €. Prečiščen plan nabav osnovnih sredstev znaša 2.734.571,00 €
in se nanaša na triletno obdobje 2010-2013,
Ker razpoložljiva sredstva iz naslova amortizacije ( AM ) za leto 2010 znašajo 1.750.000,00 €, smo
v okviru teh sredstev predvideli nabavo osnovnih sredstev iz triletnega plana, z možnostjo
prerazporeditve glede na nujnost nabave osnovnih sredstev, v dogovoru z upravo zavoda.
Plan prioritet nabav za leto 2010 smo izdelali po področjih in v višini razpoložljivih sredstev.
Izhodišče za pripravo vrednostnega plana nabav opreme za leto 2010 so:
• sredstva iz naslova AM in v višini 1.750.000,00 €,
• že angažirana sredstva v višini 606.200,00 €,
• obveznosti do MZZ iz naslova AM v višini 539.000,00 €,
• planirana sredstva za nepredvidene nabave, zaradi iztrošenosti opreme v višini 100.000 €,
• višina sredstev za planirane nabave v višini 504.800,00 €,
• donirana sredstva za UZ aparat za pediatrijo v višini 100.000,00 €
• sredstva MZ za nabavo dveh sterilizatorjev in dveh dezinfektorjev v višini 300.000,00 €.
Vse nabave se bodo vršile na podlagi predhodno izpeljanih postopkov javnih naročil po postopkih,
ki so po ZJN-2 predvideni za vrednosti posameznega javnega naročila. Postopke javnih naročil bo
izvajal Odsek za nabavo na podlagi predloženih zahtevkov za izvedbo javnih naročil in natančnih
opisih oziroma strokovnih zahtevkov s strani predstojnikov oddelkov ali vodij služb.
Po sprejetju finančnega načrta bo nabava s strokovnim direktorjem zavoda izdelala terminski plan
realizacije nabav opreme in blaga, kjer bodo poleg okvirnih rokov izvedb JN predvidene tudi
odgovorne osebe za posamezne predmete JN.
Tabela 9: Rekapitulacija višine planiranih sredstev po prioritetah in področjih
Zap.št
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Področje
Programska oprema
Rentgenske naprave
Oprema za eho, UZ, doplersko odslikovanje
Funkcionalna diagnostika
Operacijska tehnika
Anestezija reanimacija
Funkcijonalna podpora
Razne medicinske naparave
Druga medicinska oprema
Informacijska Tehnologija

Skupaj planirana sredstva
Angažirana sredstva
Skupaj
Sredstva MZZ
Donacija
Skupaj lastna sredstva

Planirana sredstva
50.000,00
60.000,00
166.000,00
41.000,00
112.800,00
108.000,00
300.000,00
31.000,00
100.000,00
36.000,00

1.004.800,00
1.145.200,00
2.150.000,00
300.000,00
100.000,00
1.750.000,00
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Poleg rekapitulacije v tabeli 9, prilagamo še prečiščen plan nabave za leto 2010, iz katerega so
razvidne posamezne postavke in vrednosti posamezne opreme ter blaga.
Cene posamezne opreme in blaga so okvirne in temeljijo na trenutno veljavnih tržnih cenah.

10.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
Pripravil Marjan Cergol, univ.dipl.inž.

Na področju investicijskega vzdrževanja je potrebna:
• zamenjava dveh transportnih dvigal,
• zamenjava sistema za nujni sestrski klic v bolnišnici,
• zamenjava 11 kom starih dezinfekcijskih aparatov Blatex,
• zamenjava naprave za pripravo total demi vode,
• izvedba večjega popravila v kompresorski postaji,
• pleskanje bolnišničnih prostorov do skupne površine 10.000 m2 in
• zamenjava dotrajane talne obloge v bolnišničnih prostorih do skupne površine 2.000 m2
Spisek investicijsko vzdrževalnih del zajema najnujnejša popravila in zamenjave na objektu in
napravah, ki jih zaradi vsebine nismo mogli vključiti v plan energetske sanacije in do obsega, ki
nam ga dopuščajo trenutne finančne možnosti. Predvsem pa nam je bilo glavno vodilo pri določanju
plana zagotavljanje potrebne varnosti za paciente in zaposlene.Varno in zanesljivo delovanje
transportnih dvigal je neobhodno pri transportu pacientov na posteljah in vozičkih. Sestrski klic
zagotavlja nujno komunikacijo med pacientom in sestro. Pravilno delovanje dezinfektorjev je nujno
za preprečevanje okužb. Določene količine demirilizirane vode so nujne pri sterilnih posegih in
laboratorijskih raziskavah. Pravilno delovanje kompresorske postaje je osnova pri zagotavljanju
dobave medicinskih plinov. Planirano je tudi potrebno pleskanje in zamenjava dotrajanih talnih
oblog, predvsem v bolnišničnih prostorih.
Načrt investicijsko vzdrževalnih del podajamo v Prilogi (Obrazec 5), iz katere je razvidno, da bi
potrebovali za izvedbo vseh potrebnih investicijsko vzdrževalnih del 532.610 EUR, po posameznih
postavkah pa:
- zamenjava dveh transportnih dvigal
210.000 EUR
- zamenjava sistema za nujni sestrski klic v bolnišnici
120.000 EUR
- zamenjava (11 kom) dezinfekcijskih aparatov blatex
27.610 EUR
- zamenjava naprave za pripravo total demi vode
25.000 EUR
- večja popravila v kompresorski postaji
20.000 EUR
- pleskanje bolnišničnih prostorov do skupne površine 10.000 m2
50.000 EUR
- zamenjava dotrajane talne obloge v bol. prostorih do pov. 2.000 m2
80.000 EUR
Vse naštete naprave so praktično v obratovanju brez prekinitve že od samega začetka delovanja
bolnišnice (28 let) in pravilno delovanje vsake naprave posebej je neobhodno za delovanje
bolnišnice. Navedene naprave v zadnjih letih zaradi večjih in manjših okvar potrebujejo skoraj
vsakodnevne intervencijske posege tehnično vzdrževalne službe. Zaradi starosti naprav se
srečujemo tudi s težavami pri nabavi potrebnih rezervnih delov.
10.3. PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ V OBDOBJU 2009 – 2013
Plan investicijskih vlaganj izdelal v novembru 2009: v.d. direktor SB Izola Anton Kranjc, univ.dipl.ekon.

Zaradi kompleksnosti izdelave projektov in pridobivanja dovoljenj, kot tudi zaradi pridobivanja
virov sredstev, ki so še v teku, so načrtovana večja investicijska vlaganja prikazana ločeno.
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Vse investicije in večji vzdrževalni posegi so predvideni v letu 2010 in kasneje, ko bo bolnišnica
tudi bolj investicijsko sposobna. Vsaka investicija prinaša dolgoročne prihranke pri porabi energije,
zdravstvenega in nezdravstvenega materiala, števila zaposlenih idr.
Predlagano število in obseg investicij je realno in ima na voljo namenske finančne vire, od katerih
je odvisen status investitorja, rok izvedbe investicije, celovitost izvedbe projekta ter ustrezno
zaporedje izvedbe investicijskih del.
Vsaka investicija prinaša vrsto ekonomskih učinkov, primarnih in sinergijskih, in pomeni za javni
zavod finančno obremenitev v glavnem v fazi nastajanja projektne dokumentacije in po aktiviranju
investicije.
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11. INVESTICIJE V LETIH 2009 – 2013
Bolnišnica je bila na tej lokaciji grajena v obdobju od leta 1982 do 1997, aktiviranje objektov je bilo
fazno, vendar izgradnja nekaterih delov bolnišnice ni bila nikoli zaključena (zunanja fasada,
toplotni ovoj, glavni vhod, kletni prostori, okolje idr.), nekateri pa se še danes uporabljajo
nenamensko. Z nekaterimi nepremišljenimi naknadnimi preureditvami je prizadet tudi osnovni
projekt izgradnje, po drugi strani pa razvoj gradbenih materialov, instalacij ter poostrena
okoljevarstvena zakonodaja zahteva sanacijo objekta v gradbenem in instalacijskem delu ter
korekcije v nadaljnji izgradnji.
Strojna oprema, ki je bila v času izgradnje napredna, je iztrošena, energetsko potratna in predstavlja
veliko tveganje za normalno delovanje bolnišnice (ogrevanje, klimati, parni kotel, dvigala, legionela
v vodovodni instalaciji). Bolnišnica zaradi stalnih izgub iz poslovanja, nelikvidnosti in pomanjkanja
namenskih finančnih sredstev zgradbe in opreme ni redno vzdrževala in posodabljala, zato so danes
za sanacijo stanja nujni radikalni ukrepi.

11.1. ADAPTACIJA URGENTNEGA BLOKA IN IZGRADNJA NADOMESTNIH
PROSTOROV
V zadnjih letih je urgentna in dežurna služba v Sloveniji sledila strokovnim premikom v svetu s
postopnim uvajanjem nujne medicinske pomoči, temu premiku pa ni sledil dinamičen premik
izgradnje urgentnih blokov.
Splošna bolnišnica Izola je na podlagi zahteve Ministrstva za zdravje pristopila k potrebnim
aktivnostim za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo Urgentnega bloka v
bolnišnici, kar pomeni adaptacijo obstoječih prostorov prvotno namenjenih urgentni službi v
pritličju stavbe in prostorov, ki jih sedaj uporablja urgenca.
Vse aktivnosti nastajanja dokumentacije so usklajene s Smernicami za projektiranje urgentnih
oddelkov, ki so določeni v Prostorsko tehničnih smernicah TSG – 12640-001 iz junija 2008.
Ponudba za izdelavo programske naloge in idejne zasnove je v fazi reševanja.
Adaptacija obstoječih prostorov v izmeri 1.670 m2 je ocenjena v višini 1,100.000,- EUR,
dozidava 360 m2 k obstoječim prostorom pa v višini 612.000,- EUR. Večji strošek predstavlja
izgradnja nadomestnih prostorov za specialistične ambulante in endoskopijo v izmeri 2030 m2 in
predračunski vrednosti 3,451.000,- EUR.
Pregled vrednosti investicije v tekočih cenah brez DDV:
1. Izdelava projektne dokumentacije
2. Izdelava investicijske dokumentacije
3. Inženiring in strokovni nadzor
4. Obračun komunalnega prispevka
5. Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela
6. Nabava in montaža opreme
7. Nepredvidena dela
Skupaj investicija

280.000,17.000,308.000,160.000,5,163.000,2,100.000,350.000,8,378.000,- EUR

V letu 2009 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in v letu 2010 pričetek izgradnje.
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11.2. ENERGETSKA SANACIJA BOLNIŠNICE
Na razpis Ministrstva za zdravje za energetsko sanacijo stavb v upravljanju bolnišnic se je v letu
2008 prijavila tudi SB Izola. Kljub temu, da ni bila zajeta v preliminarno analizo desetih
bolnišničnih objektov, se je s pripravami na energetsko sanacijo stavb in učinkovitejšo rabo energije
nadaljevalo. Osnova za predlagano sanacijo je bil leta 2005 izdelan razširjen energetski pregled, ki
smo ga v letu 2009 novelirali s podatki iz preteklih let.
Ukrepi na področju energetske sanacije bolnišnice predvidevajo:
1. izdelavo toplotne izolacije fasade, podstrešja in tlakov,
2. zamenjavo obstoječih zastekljenih površin na celotni fasadi po etažah, z izgradnjo parapetov
in energijsko varčnimi okni,
3. sanacijo ravnih streh in podstrešja pred zamakanjem z izgradnjo nosilnih konstrukcij za
vgradnjo PV (fotovoltaični sistem) za pridobivanje električne energije,
4. izgradnjo električne centrale na fotovoltaiko z močjo 2 MGW,
5. odstranitev balkonov in namestitev zunanjih žaluzij in PV paravanov na južno fasado,
6. sanacijo ogrevalnega sistema, sistema klimatizacije in prisilnega prezračevanja.
Predračunska aproksimativna vrednost ukrepov energetske sanacije objekta je ocenjena v višini 8,0
mio EUR, medtem ko bi izgradnja PV sistema za pridobivanje električne energije zahtevala 7,0
mio EUR . Smiselna je postopna izvedba navedenih del, katerih osnovni cilj je zagotoviti racionalno
rabo energije, neodvisnost preskrbe od javnega omrežja in dolgoročno preskrbo z energijo.
V teku je priprava programske naloge in idejne zasnove projekta ter priprava dokumentacije za
razpis, ki ga pripravlja Ministrstvo za zdravje. Pričetek sanacijskih del predvidevamo koncem leta
2010.
11.3. IZGRADNJA GARAŽNE HIŠE
Področje okoli bolnišnice je opredeljeno kot ureditvena cona A 3 in sicer je namenjena razvoju
bolnišnice z nujnimi spremljajočimi dejavnostmi in objekti, ki so funkcionalno povezani z
bolnišnico, programom Srednje zdravstvene šole in programom Visoke šole za zdravstvo, dijaškimi
in študentskimi nastanitvenimi kapacitetami, razvoju socialno varstvenih in zdravstveno
zdraviliških programov, zelenim rekreacijskim površinam in drugim odprtim površinam.
Za območje je predvidena izdelava samostojnega izvedbenega prostorskega akta, ki bo z namenom
zagotovitve celovitosti razvoja bolnišničnih in šolskih programov s podrobnejšo razčlenitvijo
prostorskih in programskih izhodišč preciziral kriterije za opredelitev obsega in medsebojnih
razmerij zgoraj navedenih osnovnih programov in spremljajočih komercialnih programov.
Za trajno in celovito ureditev kompleksa bolnišnice, skupaj s programi bolnišnice in ostalih
uporabnikov kompleksa, smo dali izdelati prometno študijo, na podlagi katere bo mogoče načrtovati
celovito prometno ureditev območja. Bolnišnica nima urejene urgentne poti, dovoze za paciente in
obiskovalce, interventne poti – požarno pot, krožni promet, javni potniški promet idr. Predvsem
zaradi dijakov in študentov je treba načrtovati peš poti, upoštevaje lokacije primarnega in
sekundarnih vhodov in izhodov, dostop do parkirišč in avtobusnega postajališča.
Prometna študija in štetje prometa sta pokazali, da je stanje na področju parkiranja v okolici
bolnišnice nevzdržno. Že v zgodnjih jutranjih urah so zasedena vsa interna in eksterna organizirana
parkirišča, vse dovozne poti, dvorišča in zasilno urejena gramozirana parkirišča. Vozila so
parkirana na cestah, na zelenicah, pločnikih in prehodih, tako da je motena dovozna urgentna pot
reševalnim vozilom, gasilskim vozilom, dostava kurilnega olja, medicinskih plinov in
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zdravstvenega ter nezdravstvenega materiala. Na območju bolnišnice dnevno kroži od 1.000 do
3.000 vozil, konstantno je prisotnih od 500 do 1.500 vozil.
Ureditev celotnega območja kompleksa bolnišnice mora obravnavati sedanje in končno stanje, za
vse programe in uporabnike, s prikazom izboljšanja zatečenega stanja, prestavitve vhodov, kot
osnovo za opredelitev območij pozidljivosti za širitev sedanjih programov ter možnostjo
vključevanja novih.
Z namenom, da se postopek prostorske ureditve območja nadaljuje, smo naročili geološke in
geomehanske preiskave terena in jih 26.10.2009 dobili v obliki študije, prav tako smo naročili
izdelavo prometne študije. Od Občine Izola smo dobili lokacijsko informacijo za gradnjo objektov
oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih na območju bolnišnice.
Zaradi racionalne izrabe prostora načrtujemo gradnjo več nivojske garažne hiše za minimalno 1.200
parkirnih mest. Idejna zasnova predvideva gradnjo podzemne garažne hiše s terasasto zasnovo.
Dostop (uvoz in izvoz) v garažo je predviden na južni strani s priključkom najnižje etaže podzemne
garaže na cesto Izola – Koper in na vzhodni strani s priključkom zadnje etaže na interni dovoz
bolnišnice.
Za osebni pristop bo garažna hiša s podzemnim hodnikom povezana s kletjo bolnišnice. Okvirna
tlorisna velikost objekta je 130 x 35 m. Objekt bo v celoti vkopan.
Predvidena lokacija garažne hiše je predvidena na južnem pobočju območja bolnišnice na zemljišču
parc. Št, 74, 77, 160, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/4, 184, 185, vse
k.o. Cetore. Za navedene parcele smo izdelali uradno cenitev, ki jo potrebujemo za oceno višine
stroškov stavbne pravice za obdobje 30 let. Za SB Izola, ki ni investicijsko sposobna, je namreč
najprimernejša rešitev ustanovitev stavbne pravice na navedenih parcelah in njena oddaja. Z
ustanovitvijo stavbne pravice bolnišnica dovoli izbranemu ponudniku – imetniku stavbne pravice,
da na teh zemljiščih zgradi garažno hišo, v zameno za to pa je bolnišnica upravičena do nadomestila
ter do pridobitve lastninske pravice na garažni hiši po izteku časa, za katerega je stavbna pravica
ustanovljena. Na podlagi naročila bo izbrani ponudnik – strateški investitor upravljal z vsemi
parkirnimi površinami, obstoječimi in bodočimi na območju bolnišnice.
Predmet javnega razpisa bo:
1. ustanovitev stavbne pravice na navedenih parcelnih številkah k.o. Cetore, v korist izbranega
ponudnika – strateškega investitorja, na podlagi katere bo izgradil parkirno hišo,
2. tehnična ureditev vseh sedanjih odprtih parkirnih površin na območju SB Izola,
3. upravljanje s parkirnimi površinami iz točk 1. in 2. v obdobju, za katerega bo ustanovljena
stavbna pravica.
Na Ministrstvo za zdravje smo naslovili vlogo za izdajo soglasja za odstop stavbne pravice za
obdobje 30 let. V teku je geodetska odmera in parcelacija zemljišč za potrebe izgradnje garažne
hiše.
Po pridobitvi vseh soglasij in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena
izgradnja garažne hiše v roku enega leta. Pričetek gradnje predvidevamo v letu 2010.
11.4. DEPONIJA POSEBNIH ODPADKOV
Splošna bolnišnica Izola ima oddelke, v katerih nastajajo zaokrožene skupine odpadkov, v oddelkih
pa še prostore, v katerih nastajajo različne vrste odpadkov. Ti oddelki so naslednji:
• bolnišnični oddelki z operacijskimi dvoranami , anestezijo in reanimacijo
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•
•
•
•
•
•
•
•

radiološki oddelek
dializni oddelek
laboratorij
lekarna
sterilizacija
kuhinja
tehnično vzdrževalna služba
uprava

Pri opravljanju zdravstvene dejavnosti nastajajo različni odpadki, ki se razlikujejo po sestavi kot
tudi po drugih lastnostih, zato jih ločijo v naslednje skupine:
• infektivni odpadki, vključno s kontaminiranimi ostrimi predmeti
• onesnažene obleke, brisače, krpe
• ostri materiali ( igle, skalpeli...)
• farmacevtski odpadi, kemični odpadki, toksični odpadki
• citotoksični odpadki
• izrabljena medicinska oprema
• odpadna embalaža
• radioaktivni odpadki ( izvzeti iz Pravilnika o ravnanju z odpadki )
• odpadki, ki so podobni komunalnim odpadkom
Na osnovi primerjave z enako velikimi bolnišnicami ocenjujemo, da se bo količina odpadkov letno
povečevala in ob nespremenjenem obsegu poslovanja umirila pri 1000 t na letni ravni.
Vsi ti odpadki se danes zbirajo v 6 zbiralnikih ( eden za papir, eden za steklovino, trije za
komunalne odpadke in eden za infektivne odpadke ) na različnih mestih okoli bolnišnice. Zbiralni
otoki, kjer stojijo ti zbiralniki, niso asfaltirani, niso nadkriti, nimajo odvodnjavanja in jih je
nemogoče ustrezno higiensko vzdrževati, zato so potencialni vir onesnaževanja okolice in možni vir
okužbe za vse, ki delajo v Splošni bolnišnici Izola.
Eden izmed ciljev na področju prostorske ureditve in opreme je tudi izgradnja zbiralnice za
odpadke v letih 2009-2010.
Z izgradnjo nove zbiralnice odpadkov se bodo vsi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti
bolnišnice, shranjevali in začasno skladiščili tako, da ne bodo onesnaževali okolja in ogrožali
zdravja ljudi in zbiralcu omogočili dostop za njihov odvzem v skladu s predpisi varstva okolja. Z
uresničevanjem načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva – izgradnjo zbiralnice odpadkov – kot
zadnjo fazo tretiranja odpadkov, bo povzročitelj odpadkov iz zdravstva Splošna bolnišnica Izola
zagotovila celotno verigo aktivnosti, ki jih zahteva 4. člen citirane Uredbe, in sicer:
• odpadki iz zdravstva se ne prepuščajo kot komunalni odpadki
• odpadki iz zdravstva se na krajih njihovega nastanka odlagajo v posode ali
• vreče, ki so namenjene skladiščenju odpadkov iz zdravstva in so za posamezno vrsto odpadkov
iz zdravstva iz klasifikacijskega seznama odpadkov podrobneje opisane
• v Prilogi 1 Uredbe
• odpadna embalaža se zbira ločeno od odpadkov iz zdravstva
• odpadki iz zdravstva se shranjujejo in začasno skladiščijo v posodah ali vrečah, na katerih je
vidna oznaka odpadka
• odpadki iz zdravstva se ne mešajo z drugimi odpadki oziroma ne mešajo med seboj, če gre za
različne vrste odpadkov iz zdravstva
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•

odpadki iz zdravstva se oddajo zbiralcu v posodah ali vrečah, na katerih so napisani podatki o
kraju in času nastanka , vrsti odpadka iz zdravstva po številka iz klasifikacijskega seznama
odpadkov ter količino odpadkov iz zdravstva.

Z izgradnjo zbiralnice za odpadke bo investitor dosegel predvsem naslednji cilj:
• z izgradnjo zbiralnice odpadkov se izboljšajo sanitarni in bivalni pogoji v Splošni bolnišnici
Izola in se zadosti Zakonu o zbiranju odpadkov, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti.
Na vpogled je naslednja projektna in ostala dokumentacija:
• gradbeno dovoljenje št. 351-31/2007/G-07/19 z dne 16.4.2007
• projekt št. 06/06 z naslednjimi načrti:
o ARHITEKTURA
o GRADBENE KONSTRUKCIJE
o ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA
o STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
o UREDITEV DOVOZNE POTI IN OBRAČALIŠČA
o IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE
• Novelacija načrta gospodarjenja z odpadki
• Tehnološki projekt zbiranja in odvoza odpadkov.
Predračunska vrednost investicije znaša 495.000,- EUR, od tega je že dodeljen dolgoročni kredit v
višini 203.000,- EUR pod izredno ugodnimi pogoji EKO sklada RS. Pričetek gradnje je predviden
v aprilu 2010. Razlika sredstev bo pridobljena z dodatnim kreditom od EKO Sklada v letu 2010.
11.5. NEGOVALNA BOLNIŠNICA
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013 » Zadovoljni uporabniki in
izvajalci zdravstvenih storitev« (NPZV 08-13) predvideva izgradnjo paliativnih oddelkov v vsaki
pokrajini in vsaj 5 negovalnih bolnišnic na področju celotne Slovenije, kot nadomestilo za
skrajševanje ležalne dobe v akutni bolnišnični obravnavi. To pomeni, da se bo širil posteljni fond v
neakutni bolnišnični obravnavi za paciente, ki po akutni bolnišnični obravnavi potrebujejo
nadaljevanje zdravljenja, rehabilitacijo, zdravstveno nego ali paliativno oskrbo. Ob staranju
prebivalstva se potrebe po taki oskrbi in negi povečujejo, zato obstoječe zmogljivosti bolnišnic ne
bodo zadostovale. Glede na sedanje število bolnišnično oskrbljenih bolnikov in nepričakovane
trende v prihodnjih letih ter ob upoštevanju, da različni pacienti (kirurški, internistični) potrebujejo
različno dobo za nego, se v Sloveniji predvideva, da bomo potrebovali od 450 – 600 postelj za
neakutno obravnavo.
V letih 2010 in 2011 naj bi bilo zagotovljeno po 10,0 mio EUR letno, leta 2012 pa že 30,0 mio EUR
in nato še leta 2013 dodatnih 10,0 mio EUR za izgradnjo negovalnih bolnišnic in paliativnih
oddelkov.
Geografska lega bolnišnice Izola, gravitacijsko območje južne Primorske oz. Obalno kraške regije,
kazalci preusmerjanja pacientov iz akutne bolnišnične oskrbe v neakutno, skrajševanje ležalnih dob
idr. narekujejo pripravo projekta izgradnje dodatnih prostorov za negovalno bolnišnico na tem
področju.
Povezali smo se že z Visoko šolo za zdravstvo in Univerzo Primorska, da svoje razvojne načrte na
področju razvoja paliativne oskrbe povežemo v skupen projekt, v katerem bolnišnica Izola sodeluje
s pripravo lokacije in navezave na osrednji bolnišnični objekt in prostori Visoke šole za zdravstvo.
Dve visoko strokovni instituciji imata mnogo večje možnosti, da preko resornih ministrstev
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zagotovita financiranje izgradnje negovalne bolnišnice. Lokacija je predvidena na platoju novo
izgrajene garažne hiše, s čimer bi dvakratno izkoristili stavbno zemljišče, obenem pa koristili
skupno povezavo s podzemnim in nadzemnim koridorjem z garažno hišo. Velikost najvišje etaže
garažne hiše znaša maksimalno 4.550 m2, za potrebe npr. 60 postelj pa zadostuje že 2.400 m2.
11.6. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
Umeščenost Visoke šole za zdravstveno nego v bolnišnični objekt SB Izola ni izjemen samo po
primeru odstopa bolnišnične zgradbe visoko šolski učni ustanovi, ampak tudi po načinu pridobitve
prostorov. Gre za izjemen primer kupoprodaje zgradbe med dvema resornima ministrstvoma in
dvema proračunskima uporabnikoma, od katerih noben ni čisto zadovoljen s sedanjim stanjem.
Visoka šola bo vsekakor prerasla v fakulteto in za to potrebuje več predavalnic, seminarskih sob,
pisarn za profesorje idr., medtem ko v bolnišnici primanjkuje prostorov za poliklinični del, dializo,
diagnostiko, medicinsko knjižnico, znanstveno raziskovalno delo, sob za zdravnike idr.
Visoka šola za zdravstveno nego je izrazila željo, da bi v okolici bolnišnice pridobila lokacijo za
izgradnjo nove šolske zgradbe, z navezavo in koriščenjem bolnišničnih funkcionalnih prostorov
(npr. sterilizacija, laboratorij, kuhinja, garažna hiša ipd.).
Med investicije jo uvrščamo zato, ker bo treba dogovoriti namembnost izpraznjenih prostorov za
potrebe bolnišnice Izola ter zagotoviti sredstva za preureditev prostorov.
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12. ADAPTACIJE IN VEČJI VZDRŽEVALNI POSEGI
Navedene investicije pogojujejo izvedbo nekaterih posegov pred pričetkom investicijskih del,
nekatere pa po zaključenih investicijah, zato so nujni in sestavni del plana investicijskih vlaganj v
naslednjih letih. Nekatere predstavljajo dokončanje osnovnih projektov izgradnje bolnišnice izpred
30 let, ali vsaj 10 let, nekatere pa dopolnjujejo bodoči izgled in funkcije bolnišnice.
12.1. DOKONČANJE GLAVNEGA VHODA IN AVLE BOLNIŠNICE
Glavni vhod in avla bolnišnice se nahajata v IV. gradbeni fazi, zato je treba dokončati tlake,
instalacije, stavbno pohištvo in opremo. Glavni vhod je namenjen kot vhod in izhod za paciente,
zaposlene in obiskovalce. Dopolnjuje ga vstopna avla z vsemi potrebnimi funkcijami za oskrbo in
udobje obiskovalcev. Poleg novega informacijskega pulta so v avli predvideni prostori za trgovino,
restavracijo, lekarno z zdravstvenimi pripomočki, bančne avtomate, pošto idr.
Za navezavo z novim polikliničnim delom v I. nadstropju je predvidena izgradnja dveh novih
osebnih dvigal in povezovalnega stopnišča ter koriščenje obstoječih teras. Posledica odpiranja
novega vhoda bo tudi zapiranje dostopa do pediatričnega oddelka v pritličju in kirurškega oddelka v
I. nadstropju.
Zavedati se moramo, da bo z dokončanjem izgradnje novega urgentnega bloka, prekinjena sedanja
komunikacija po hodniku obstoječega vhoda, zato je nujno dokončanje glavnega vhoda.
Trenutno razpolagamo z idejno zasnovo in programsko nalogo in dokler ne bomo imeli gotovih
projektov za izvedbo, ne bo mogoče določiti predračunske vrednosti. V kolikor bo urgentni blok
izgrajen v letu 2011, moramo istočasno usposobiti tudi novi glavni vhod.
12.2. PREUREDITEV IZPRAZNJENIH PROSTOROV ŠIVALNICE ZA POTREBE
CENTRALNE STERILIZACIJE
Z oddajo pranja, likanja in šivanja bolnišničnega perila in prenosom kadra zunanjemu izvajalcu, so
se sprostili prostori v kletni etaži osrednjega bolnišničnega trakta. V njem predvidevamo namestitev
dveh novih in enega obstoječega sterilizatorja ter ostale opreme. Prostori so večji, zato je mogoča
primernejša ločitev umazanega od sterilnega dela prostorov, namestitev delovnih pultov in
kakovostnejše delo pri pripravi sterilnega materiala.
Z nabavo sterilizatorja, ki deluje na podlagi plazma energije in sterilizatorja z avtonomno
proizvodnjo pare ter reciklažo uporabljene vode, so možni veliki prihranki pri proizvodnji pare,
porabi vode in plačilu komunalnih taks. Ob sočasni prenovi kuhinje z zamenjavo parnih kotlov na
druge energente (plin, elektrika), je možno ukiniti produkcijo pare, kar na letni ravni pomeni
prihranek 25 % pri porabi kurilnega olja in tudi elektrike, saj so novi aparati mnogo bolj energetsko
racionalni.
Preureditev prostorov je ocenjena na 500.000,- EUR, nabava novih aparatov pa na 240.000,- EUR.
Z deli na preureditvi prostorov in nabavo aparatov bomo pričeli v začetku leta 2010.
12.3. RAZŠIRITEV CENTRALNE LEKARNE V IZPRAZNJENE PROSTORE
CENTRALNE STERILIZACIJE
Po preselitvi centralne sterilizacije je možna preureditev izpraznjenih prostorov za potrebe nabave,
skladiščenja in distribucije zdravstvenega in nezdravstvenega materiala centralne lekarne.
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Predvidena je ureditev dostopne rampe za primernejše razkladanje in prekladanje blaga, lažja
namestitev na regale in preglednejše izdajanje lekarniških artiklov.
V pripravi je izdelava idejne zasnove in programske naloge, tako da še nimamo ocenjene
predračunske vrednosti.
12.4. UREDITEV DODATNIH PROSTOROV ZA POTREBE
HISTOPATOLOGIJE
Ob preselitvi centralne sterilizacije in preureditvi oz. modernizaciji centralnega laboratorija se
sprostijo prostori ob sedanjih prostorih Oddelka za patologijo in histopatologijo. Oddelek potrebuje
predvsem prostore za laboratorijsko histopatologijo in delo zdravnikov.
Dodatne prostore je mogoče urediti sočasno s preurejanjem prostorov sterilizacije za potrebe
centralne lekarne.
12.5. PRENOVA CENTRALNEGA LABORATORIJA
Prenova laboratorija ni predvidena v preurejanju prostorov, razen za ustreznejši sprejem
laboratorijskega materiala in primernejši odvzem vzorcev, ampak gre za prenovo laboratorijskih
aparatur za razne namene. Možno je prenavljanje posamičnih aparatur za posamične namene npr.
hematologija, biokemija, urin idr. Trendi prenavljanja večjih laboratorijev pa gredo v smeri nabave
celotnih linij ali blokov aparatur, ki omogočajo opravljanje večjega in kakovostnejšega obsega
laboratorijskih preiskav, zahtevajo manj prostora, kadra in lahko pokrijejo mnogo širši spekter
laboratorijskih preiskav.
V izdelavi je elaborat o prednostih in slabostih enega ali drugega pristopa k prenovi centralnega
laboratorija.
12.6. PRENOVA TRAKTA »C« ZA POTREBE OKULISTIKE
Po dokončanju nadgradnje urgentnega bloka za potrebe specialističnih ambulant in endoskopije, se
iz trakta »C« selita dermatološka dejavnost in druge ambulante. Zato se izpraznjeni prostori
namenijo okulistični dejavnosti oz. njihovemu ambulantnemu delu, ki postaja zaradi prenosa
hospitalnega kirurškega programa v specialistično ambulantni del, izredno zahteven.
12.7. IZGRADNJA NOVEGA DIALIZNEGA CENTRA
Sedanja lokacija dializnega centra je bila določena, ker pač ustreznejših prostorov ni bilo na voljo.
Vsekakor ne spada v III. nadstropje, niti v hospitalni oddelek, obenem pa je po 15 letih delovanja že
povsem iztrošena oprema, aparature, povečano je število dializnih mest, logistika pacientov in
dializnega materiala je otežena, zato je prenova nujna. Primerne lokacije v bolnišnici obstojajo,
vendar so zasedene z drugimi uporabniki. Dokler se ne razpletejo projekti izgradnje nadomestnih
prostorov za sedanje uporabnike, nimamo ustreznega predloga za izgradnjo novega dializnega
centra, ki ga prav gotovo ne bomo zmogli financirati brez državne pomoči.
13. VIRI FINANCIRANJA
Za adaptacijo in nadgradnjo urgentnega bloka je vir financiranja zagotovljen v okviru nacionalnega
projekta izgradnje urgentnih blokov v bolnišnicah na Ministrstvu za zdravje.
Za energetsko sanacijo bolnišnice je predviden vir financiranja v okviru javnega razpisa Ministrstva
za zdravje za energetsko sanacijo bolnišnic v RS.
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Za izgradnjo garažne hiše je predvideno financiranje iz javno – zasebnega partnerstva s podelitvijo
stavbne pravice in prenosom investitorstva na zasebno partnerstvo.
Izgradnja deponije za posebne odpadke se financira z dolgoročnim kreditom EKO sklada pod
ugodnimi pogoji, ki bolnišnice na dolgi rok ne obremenjujejo več, kot pa znašajo vsakoletni
prihranki iz tega naslova.
Financiranje izgradnje negovalne bolnišnice je predvideno iz sredstev nacionalnega programa
izgradnje negovalnih bolnišnic v letih od 2010 do 2013.
Visoka šola za zdravstvo bo financirana iz sredstev za investicije v okviru Ministrstva za visoko
šolstvo. SB Izola bo morala pridobi sredstva na Ministrstvu za zdravje za preureditev njihovih
sedanjih prostorov.
Navedene adaptacije in večji vzdrževalni posegi se delno financirajo iz sredstev Ministrstva za
zdravje in delno iz lastnih sredstev amortizacije SB Izola.
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ZAKLJUČEK
Če smo uvodoma ugotavljali, da je finančna luknja v SB Izola globoka 77,0 mio EUR, jo bo
realizacija navedenega plana investicijske izgradnje popravila v višini najmanj 32,0 mio EUR po
sedanjih cenah in vrednostih posameznih del. Obenem bodo investicije zagotovile racionalno
porabo vseh razpoložljivih resursov, od prostorov, preko energije, materialnih stroškov, storitev,
idr. do potrebnega kadra za izvedbo optimalnega programa zdravstvenih storitev splošne bolnišnice
v regiji. Investicije bodo omogočile kakovostnejše strokovno medicinsko delo ob podpori
najsodobnejše oprem in aparatur ter vse podlage za znanstveno raziskovalno in pedagoško delo, s
tem pa uresničitev primarnega cilja – zagotovitev delovanja kakovostne in ugledne bolnišnične
ustanove.
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