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UVOD
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, v italijanskem jeziku Ospedale generale Isola
SEDEŽ: Polje 35, 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
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 izvenbolnišnična 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.
ORGANI ZAVODA:
Organi zavoda so:
 svet zavoda, katerega sestavljajo predstavniki:
o ustanovitelja,
o Mestne občine Koper,
o delavcev zavoda,
o Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 direktor zavoda
 strokovni direktor
 strokovni svet zavoda

PREDSTAVITEV ZAVODA
Na podlagi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošne bolnišnice Izola, ki so ga sprejele in
objavile Skupščina občine Izola (št.028-47/91 z dne 19.9.1991), Skupščina občine Koper (št.0261

9/91 z dne 24.9.1991) in Skupščina občine Piran (št.026-11/91 z dne 17.10.1991) v Uradnih objavah
št.36 z dne 22.10.1991, je ustanovljen Javni zavod Splošna bolnišnica Izola.
S sklepom Vlade Republike Slovenije št.: 022-03/93-3/19-8 z dne 14.4.1994 se je Splošna bolnišnica
Izola preoblikovala v Javni zdravstveni zavod (v nadaljnem besedilu: zavod).
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada
Republike Slovenije.
Splošna bolnišnica Izola zagotavlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni predvsem za območja
občine Koper, Izola, Piran, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Hrpelje-Kozina, Pivka in Divača.
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA
VODSTVO ZAVODA
Vodstvo zavoda :
 Direktorica zavoda: Nives Rener, univ.dipl.ekon( do 20.2.2009 )
 Strokovna direktorica: mag. Edvina Gregorič, dr.med.QSM
 Glavna medicinska sestra: Alenka Šau, dipl.med.sestra (do 30.06.2008)
 Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: mag. Dragica Blatnik (od 01.09.2008),
 Predstojnik skupnih služb: Adriano Glavina, dipl.ekon.
Zavod predstavlja in zastopa direktor zavoda, v okviru pooblastil določenih s statutom bolnišnice.
V odsotnosti direktorja zavoda zastopa zavod strokovni direktor, z vsemi pooblastili in
odgovornostmi direktorja zavoda.
Direktor zavoda lahko pooblasti druge delavce za zastopanje v mejah danih pooblastil (specialno
pooblastilo).
PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA
Oblikovanje notranje organizacijske strukture zavoda upošteva delitev dela pri opravljanju
dejavnosti, za katere je zavod registriran.
Posamezne dejavnosti zavoda se opravljajo v oddelkih kot temeljnih organizacijskih enotah. Znotraj
oddelkov so lahko organizirane ožje enote (dejavnosti, službe, odseki, enote, itd.). Ožje enote v
okviru posameznega oddelka niso samostojne enote in delujejo v okviru oddelka, razen v primerih,
ko je izrecno določeno drugače.
Izjemoma je mogoče posamezno dejavnost oziroma službo zaradi posebne pomembnosti, ki jo
predstavlja v okviru poslovanja zavoda ter drugih okoliščin organizirati tako, da je za njeno
delovanje vodja posamezne ožje enote neposredno odgovoren direktorju zavoda, strokovnemu
direktorju oz.pomočniku direktorja za zdravstveno nego.
Ob koncu leta 2008 je bilo v Splošni bolnišnici Izola zaposlenih 659 delavcev. Podrobneje je število
zaposlenih po posameznih poklicih oziroma delovnih mestih razvidno v obrazcu 3 (priloga).
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Splošna bolnišnica Izola
Polje 35
6310 IZOLA

POSLOVNO POROČILO
ZA LETO 2008

Odgovorna oseba (ime in priimek): Nives Rener, univ. dipl. ekon.
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO
PODROČJE ZAVODA
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
-

-

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998
Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1,
63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12,
47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),
Določila Splošnega dogovora za leto 2007 in 2008 ter Področnega dogovora za bolnišnice za
leto 2007 in 2008 z aneksi,
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
-

-

-

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07),
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 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),
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03).

c) Interni akti zavoda:
-

Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Izola,
Pravilnik o notranji organizaciji zavoda,
Pravilnik o računovodstvu,
Pravilnik o notranjem revidiranju,
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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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
Splošna bolnišnica Izola (v nadaljevanju SBI) ima v svojih Strateško razvojnih programih
dolgoročno zastavljene cilje:
-

na strokovnem področju:
•

vzpostaviti partnerske odnose med bolnikom in zdravnikom ter drugimi
zdravstvenimi delavci in sodelavci, ki naj temeljijo na medsebojnem spoštovanju in
zaupanju ter ostati bolniku prijazna bolnišnica,
uvesti kakovost v medicinske in nemedicinske dejavnosti s pomočjo oziroma
uporabo sprejetih standardov, da bi izpolnili pričakovanja bolnikov, plačnikov
storitev in okolja v katerem SBI deluje,
zagotoviti takšno organizacijsko kulturo in pogoje dela zaposlenim v SBI, da bodo
svoje delo opravljali čimbolj uspešno, pri čemer je dan velik poudarek na
izobraževanje zaposlenih, predvsem zdravstvenega kadra,
razviti področje intenzivne medicine do takega nivoja, da bodo maksimalno
izkoriščeni opremski in kadrovski viri,
organizacija urgentnega centra za potrebe prebivalcev območja na katerem deluje
SBI,
uvedba novih diagnostičnih in terapevtskih metod in dejavnosti, potrebnih glede na
demografske spremembe in glede na spremembe strokovnih medicinskih doktrin,
uvedba stalnih notranjih nadzorov procesov zdravstvene oskrbe pacientov z
namenom zagotavljanja strokovne, varne in etične obravnave pacientov,
standardiziranje zdravstvenih procesov in zdravstvene nege,
uvedba kliničnih smernic in kliničnih poti,
izgradnja informacijskega sistema za potrebe uvajanja kakovosti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

na pedagoškem področju:
povečati obseg sodelovanja strokovnjakov SBI z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in
fakultetami v okviru držav EU, predvsem sodelovanja pri izvajanju kliničnih vaj za
študente.

•

-

na raziskovalnem področju:
organizirati in okrepiti bazično znanstvenoraziskovalno delo v sodelovanju z
zdravstvenimi organizacijami v državi in tujini
in posledično omogočiti
strokovnjakom SBI uvajanje pridobljenih novih praktičnih spoznanj.

•

-

krepitev povezav in sodelovanja:
•

-

SBI bo zagotavljala strokovno in organizacijsko rast, kar bo lahko zagotovila s
tesnim sodelovanjem z ostalimi bolnišnicami, klinikami, primarno zdravstveno
službo, univerzami, fakultetami v državi, regiji in izven meja.

na področju financiranja:
•

SBI mora v okviru veljavnega sistema financiranja poslovati tako, da bo za
opravljene storitve realizirala tak obseg prihodkov, ki bodo pokrili vse nastale
stroške poslovanja in da bo lahko zagotavljala sprotno poravnavo obveznosti.
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-

na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje):
•
•
•
•
•
•
•

nadomeščanje tehnološko zastarele in okvarjene opreme,
ter zagotavljanje nove opreme v skladu z letnim planom
gradnja urgentnega centra,
izgradnja zbiralnice za odpadke,
prometna ureditev okoli bolnišnice,
ureditev prostorov lekarne, sterilizacije in arhiva,
zagotovitev novih prostorov za dializo,
energetska sanacija objekta.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV
Letni cilji izhajajo iz strateških ciljev SBI. V nadaljevanju predstavljamo nekatere najpomembnejše
cilje, ki so bili planirani v letu 2008:
- zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata:
•
•

po načelu nastanka poslovnega dogodka
po načelu denarnega toka,

- realizacija fizičnega obsega dela dogovorjenega po Pogodbi z ZZZS na nivoju SBI in po
oddelkih,
- skrajševanje čakalnih dob,
- zagotovitev ustreznega števila usposobljenega kadra,
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
- posodabljanje računalniške opreme in programov,
- realizacija plana investicij v zgradbo in plana nabave opreme,
- realizacija plana investicijsko vzdrževalnih del.
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV
Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3
Letni cilji
Realizirane naloge
Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata:
• po načelu nastanka poslovnega cilj je bil realiziran, saj je v letu 2008
SBI poslovala pozitivno
dogodka
•

po načelu denarnega toka

Realizacija fizičnega obsega dela dogovorjenega s
Pogodbo z ZZZS po oddelkih in na nivoju SBI

Skrajševanje čakalnih dob

Zagotovitev ustrezno usposobljenega kadra

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
Posodabljanje računalniške opreme

Realizacija plana investicij v zgradbo in plana
nabave opreme

cilj je bil zaradi nelikvidnosti
(nepokrita kumulativna izguba iz
preteklih let) delno realiziran
z izjemo treh specialističnih ambulant,
kjer so bila odstopanja minimalna, je
bil dogovorjeni program dela po
Pogodbi z ZZZS v celoti realiziran. V
nekaterih dejavnostih je bil program
dela tudi bistveno presežen (dispanzer
za žene, porodi). SBI je opravila tudi
dodatni program MR preiskav, ki ga je
prevzela od SB Jesenice, SB Novo
mesto in dodatni program CT
preiskav, ki jih je prevzela od SB
Trbovlje.
z zagotovitvijo začasnega dodatnega
programa za CT in MR smo uspeli
bistveno skrajšati čakalno dobo za
diagnostične preiskave.
Kljub aktivnostim za skrajševanje
čakalne dobe je še vedno daljša od
enega leta čakalna doba v urološki in
žilni ambulanti.
v letu 2008 smo intenzivno izvajali
aktivnosti za zaposlovanje ustrezno
strokovno usposobljenih delavcev.
Kljub prizadevanjem na področju
zaposlovanja v bolnišnici še vedno
primanjkujejo posamezni strokovni
profili.
v letu 2008 je bilo organiziranih 44
internih strokovnih izpopolnjevanj,
katerih se je udeležilo 732 zaposlenih
uvedeni so bili novi in posodobljeni
računalniški programi (program kadris
in program nove računalniške
obdelave plač) ter druga dokupljena
računalniška oprema (56 kosov)
plan je bil realiziran v pretežni meri
(obrazec 6, priloga letnega poročila)
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Realizacija plana investicijsko vzdrževalnih del

zaradi pomanjkanja denarnih sredstev
so bila dela le delno izvršena

Kot je razvidno iz tabele 1 smo v letu 2008 določili 8 glavnih ciljev, ki vključujejo številne
operativne cilje. Le ti se izvajajo v okviru delovanja posamezne dejavnosti SBI. Operativne cilje
smo v pretežni meri realizirali. Pomembno je dejstvo, da smo uspeli v celoti realizirati
najpomembnejše cilje s področja zadovoljevanja potreb pacientov, delovnega programa,
izobraževanja zaposlenih in zagotavljanja pozitivnega poslovnega rezultata.
Cilje, ki jih nismo uspeli v celoti realizirati predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev kot
tudi zaradi zunanjih dejavnikov, na katere nimamo večjega vpliva, smo prenesli v leto 2009.
Tako kot v preteklosti se je tudi v letu 2008 bolnišnica soočala s pomanjkanjem zdravnikov skoraj
na vseh specialističnih področjih, predvsem pa na področju nevrologije, kardiologije, kirurgije in
anesteziologije. Prav tako še vedno primanjkuje ustrezno usposobljen kader v zdravstveni negi
(predvsem diplomirane medicinske sestre).

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS
Plan delovnega programa SB Izola za leto 2008 je vezan na 3/12 programa določenega v Aneksu 2 k
Pogodbi z ZZZS za leto 2007, z veljavnostjo 1.1.2008 in 9/12 programa po Pogodbi z ZZZS za leto
2008, z veljavnostjo 1.4.2008. Pogodba za leto 2008 vključuje tudi program, ki smo ga uspeli
pridobiti s pomočjo arbitraže. Z arbitražo smo pridobili dodatno financiranje za 625 CT in 625 MR
preiskav. Prav tako smo z arbitražo pridobili dodatnih 9.169 točk za program scintigrafij od 1.1.2009,
kar je opredeljeno v Aneksu 1 k Pogodbi z ZZZS za pogodbeno leto 2008.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2008 do ZZZS in
ostalih plačnikov
Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1. in 2. del)
V prilogi letnega poročila (obrazec 1 – realizacija delovnega programa, I. del) je prikazan program in
realizacija fizičnega obsega dela in sicer ločeno za ZZZS in skupaj za vse plačnike:
V specialistični bolnišnični dejavnosti:
• akutna bolnišnična obravnava (število SPP primerov) – ugotavljamo, da v letu 2008
realizirano število SPP uteži presega za 10,4 % planirano število uteži po Pogodbi z ZZZS.
Povprečna realizirana SPP utež za zavarovance ZZZS znaša 1,16, planska pa 1,08.
•

neakutna bolnišnična obravnava (število BOD) – v letu 2008 je SBI presegla program po
Pogodbi z ZZZS za 284 BOD.

•

doječe matere (število BOD) – program po Pogodbi z ZZZS je bil v letu 2008 realiziran 97 %.

•

spremljevalci (število primerov).
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V osnovni zdravstveni dejavnosti:
• dispanzer za žene (število količnikov) – preseganje programa v dispanzerju za žene v
Splošni bolnišnici Izola beležimo že daljše obdobje, zato je bolnišnica v preteklosti že
predlagala povečanje števila nosilcev v tej dejavnosti, vendar je bila pobuda zavrnjena.
Zaradi neprilagajanja programa na osnovi povpraševanja pacientk prihaja do vedno večjega
razkoraka med planiranim in realiziranim programom na škodo bolnišnice. Tako beležimo v
letu 2008 že 50 % povečanje realizacije količnikov glede na priznano količino v Pogodbi.
•

fizioterapija (število točk) – v letu 2008 je program točk realiziran le 70 %, zaradi neustrezne
kadrovske zasedbe. SBI je s ciljem izboljšanja kakovosti storitev na področju fizioterapije
vzpostavila sodelovanje z Inštitutom RS za rehabilitacijo.

.
V prilogi (obrazec 1 – realizacija delovnega programa, II. del) je prikazan program in realizacija
fizičnega obsega dela in sicer ločeno za ZZZS in skupaj za vse plačnike.
V specialistični ambulantni dejavnosti:
•

specialistični ambulantni program po različnih dejavnostih (internistika, pulmologija,
nevrologija, pediatrija, ginekologija, kirurgija, okulistika, dermatologija, bolezen dojk,
zdravljenje neplodnosti, mamografija, gastroenterologija, kardiologija, tireologija ter
internistična in kirurška urgentna ambulanta). Program ni bil realiziran le v dejavnosti
pulmologije in nevrologije, zaradi daljše bolniške odsotnosti zdravnikov. Poleg tega se
nevrološka dejavnost že dlje časa srečuje s kadrovskimi težavami zaradi pomanjkanja
zdravnikov ( konec leta 2008 je SBI zaposlila dodatno enega specialista nevrologije ).

•

funkcionalna diagnostika (magnetna resonanca - MR, računalniška tomografija – CT,
ultrazvok –UZ in rentgen – RTG). Poleg tega, da smo v celoti realizirali program po Pogodbi
z ZZZS ( vključno s programom MR SB Novo mesto - 625 preiskav in programom CT SB
Trbovlje - 625 preiskav ), smo v obdobju oktober – december 2008 opravili še 625 MR
preiskav za bolnišnico Jesenice.

•

dialize (kronična, akutna in hemodiafiltracija) – program je bil realiziran 81 %.
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4.2.3. Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2008 glede na realizacijo za leto 2007 ter
realizacije v letu 2008 glede na plan v letu 2008.
Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2007 in pogodbe 2008 v cenah 1.4.2008 v EUR
ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo
Zap.
št.

DEJAVNOST (na podlagi obrazca
delovni program iz priloge 3)

1.
2.
3.

AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA
OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI
NEAKUTNA BOLN.
OBRAVNAVA
DOJEČE MATERE
SPREMLJEVALCI
OSNOVNA ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
ZOBOZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
REŠEVALNI PREVOZI
LEKARNIŠKE STORITVE
DRUGO (radioterapija, PET CT,
samopl., privatniki...
LABORATORIJ
SPEC.AMB.DEJAVNOST

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA
DIALIZE
SKUPAJ

POGODBA 2007

POGODBA 2008

INDEKS
EUR08/EUR07

EUR
16.136.755,00
414.979,00

%
65,83
1,69

EUR
17.309.940,00
391.887,89

%
62,10
1,41

107,27
94,44

20.281,00
207.730,00

0,08
0,85

21.123,81

0,08

104,16

226.969,79

0,81

109,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.589.268,00

18,72

4.995.809,46

17,92

108,86

1.344.732,00
1.798.345,00
24.512.090,00

5,49
7,34
100

2.451.880,34
2.474.482,90
27.872.094,18

8,80
8,88
100

182,33
137,60
113,71

V letu 2008 je SBI prevzela začasni program zaradi prenosa programa:
•
•

625 MR preiskav iz SB Novo Mesto v višini 173.522 EUR ter
625 CT preiskav iz SB Trbovlje v višini 142.681 EUR.

Z dodatnim programom smo uspeli v celoti realizirati program za zavarovance ZZZS, ki bi sicer v
obeh bolnišnicah ostal nerealiziran, saj bolnišnici nista razpolagali z aparati za izvajanje teh
preiskav.
Kot je razvidno iz grafa 1 in 2 se je v letu 2008 glede na leto 2007 bistveno povečal delež sredstev
za funkcionalno diagnostiko, zaradi dodatnega programa CT in MR preiskav.
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Graf 1: Deleži posameznih dejavnosti v SBI v primerjavi s celotno dejavnostjo (Pogodba 2007)
Pogodba z ZZZS 2007 (deleži posameznih dejavnosti)
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Graf 2: Deleži posameznih dejavnosti v SBI v primerjavi s celotno dejavnostjo (Pogodba 2008)
Pogodba z ZZZS 2008 (deleži posameznih aktivnosti)
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Tabela 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s
prospektivnimi primeri
Dejavnosti

- kirurgija
- internistika
- nevrologija
- ginekologija
- pediatrija
- ORL
- okulistika
SKUPAJ

Realizirano 2007
Realizirano 2008
Indeks 2008/2007
Število
Število
Število
Število
Število
Število Delež
primerov uteži
primerov
uteži
primerov
uteži
08
4.538 6.735,62
4.526 6.706,32
99,74
99,83 38,83
4.175 5.901,07
4.109 5.864,13
98,42 100,97 33,95
378
513,36
389
635,75
102,91 120,34
3,68
2.525 1.774,91
2.642 1.877,07
104,63 101,07 10,87
1.286
903,15
1.245
876,33
96,81 100,23
5,07
581
487,17
693
599,87
119,28 103,23
3,47
1.166
685,68
1.136
713,44
97,43 106,80
4,13
14.649 17.000,96
14.740 17.272,91
100,62 100,97
100

Ugotavljamo, da realizacija uteži v akutni bolnišnični obravnavi na kirurgiji in internistiki znaša
skoraj dve tretjini celotnega programa akutne bolnišnične obravnave. Znotraj teh dveh dejavnosti
opažamo že več let trend naraščanja povprečne realizirane SPP uteži, kar bistveno vpliva na dvig
povprečno realizirane SPP uteži bolnišnice.
Dvig povprečne realizirane uteži meddrugim kaže, da se povečuje število bolnikov s težjimi
obolenji in zahtevnejšo zdravstveno obravnavo. Prav tako beležimo porast deleža operiranih
bolnikov.
Potrebno je izpostaviti, da se je znotraj dejavnosti najbolj povečala povprečna utež na nevrologiji in
internem oddelku.
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Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri:
Naziv programa
Operacija sive mrene
Operacija ušes, nosu, ust
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
Benigne hiperplazije
prostate - BHP
Operacija morbidne
(bolezenske) debelosti
Odstranitev
osteosintetskega materiala
Oploditev z
biomedicinsko pomočjospontani ciklus
Oploditev z
biomedicinsko pomočjostimulirani ciklus
Porod
Splav
Lažji posegi na zunanjem
delu ženskega rep. sistema
Operacija stresne
inkontinence
Zdravljenje rakavih
bolnikov
SKUPAJ

Plan 2008

Realizacija 2008

800
460

803
538

Indeks
real08/plan 08
100,38
116,96

108
45

225
69

208,33
153,33

204

217

106,37

217
10
392
272
47
20
241
47

347
168
468
322
55
23
221
53

159,91
119,39
118,38
117,02
115,00
91,70
112,77

47

61

129,79

-

-

-

138

160

115,94

-

-

-

-

-

-

599
326
513

776
300
820

129,55
92,02
159,84

53

33

62,26

-

-

-

4539

5659

124,67

Iz tabele 4 je razvidno, da znotraj programa prospektivnih primerov SBI ni v celoti realizirala
programa operacij stresne inkontinence in artroskopij, skupno število prospektivnih primerov pa je
bilo preseženo za 25 %, to je za 1120 primerov.
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4.3. POSLOVNI IZID
Tabela 5: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov
LETO 2007

LETO 2008

INDEKS 08/07

PRIHODKI
28.781.419
33.602.598
117
ODHODKI
29.138.687
33.492.391
115
POSLOVNI IZID
357.268
110.207
DELEŽ IZGUBE/PRESEŽKA
1,24
0,33
V CELOTNEM PRIHODKU
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan računovodskem poročilu

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
V letu 2008 v zvezi z izvajanjem programa ni bilo nepričakovanih dogodkov.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Povzetek je naveden v točki 4.1 letna poročila.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
Splošna bolnišnica Izola je v letu 2008 poslovala na podlagi Finančnega načrta za leto 2008, ki ga je
sprejel Svet zavoda. Večino prihodkov je bolnišnica pridobila na podlagi pogodb z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje. Prihodki iz obveznega in dodatnega prostovoljnega zavarovanja so
namreč predstavljali 91,32% celotnega prihodka. Na pogoje poslovanja v letu 2008 je v veliki meri
vplivalo tudi še vedno nerešeno vprašanje vezano na akumulirano izgubo iz preteklih let in velike
likvidnostne težave.
Finančni načrt je predvidel uravnoteženje med prihodki in odhodki.
Kljub težkim pogojem poslovanja je Splošna bolnišnica Izola zaključila poslovno leto 2008 s
presežkom prihodkov nad odhodki v višini 109.689 EUR.
Na ugoden poslovni rezultat so vplivali predvsem ustvarjeni prihodki iz poslovne dejavnosti, ki so
bili za 16,6% višji kot leta 2007 ter za 1% nižja rast stroškov poslovanja glede na rast prihodkov iz
poslovne dejavnosti.

15

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI
Obrazec 2: Kazalniki poslovne učinkovitosti, ki so določeni v prilogi IX Področnega dogovora za
leto 2008 in se izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo.

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Tabela 6: Finančni kazalniki poslovanja
KAZALNIK

LETO 2007 LETO 2008 INDEKS
08/07

1. Kazalnik gospodarnosti
2. Delež amortizacije v celotnem
prihodku
3. Stopnja odpisanosti opreme
4. Dnevi vezave zalog materiala
5. Delež terjatev v celotnem prihodku

0,99
0,05

1,00
0,05

101,57
100,00

0,81
47,34
0,07

0,81
42,63
0,09

100,00
90,04
121,95

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888)
2. delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870)
3. stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva aop 006)
4. dnevi vezave zalog materiala ( stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360)
5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus ( aop 013 in 014): aop 870
V letu 2008 smo po daljšem obdobju poslovanja z izgubo poslovali s pozitivnim finančnim
rezultatom, kar se odraža tudi v kazalniku gospodarnosti. Delež amortrizacije v celotnem
prihodku je ostal na isti ravni kot leta 2007. Tudi stopnja odpisanosti opreme je enaka kot leta
2007. Povečal se je koeficient obračanja zalog in s tem zmanjšalo število dni vezave zalog.
Podrobnejši podatki o koeficientu obračanja zalog in dnevih vezave posameznih vrst zalog so
podani v računovodskem poročilu.
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7.3. KAZALNIKI KAKOVOSTI
SBI je skladno s smernicami Ministrstva za zdravje vzpostavila dokumentiran sistem spremljanja
kakovosti.
Tabela 7: Kazalniki kakovosti za leti 2007 in 2008

Kazalnik 1: Število padcev s postelje 1 na 1000 oskrbnih dni
- število padcev
- število oskrbnih dni

LETO 2007
1,85
138
74.401

LETO 2008
2,10
148
70.291

0,69
107
48
59
15451 2

0,62
94
49
45
15240

45 dni
14 – 45 dni
35 %
0

60 dni
15 – 60 dni
33 %
0

0

0

0
0

0
0

0,5 %
84 x 100
15.451

nismo spremljali

DA

DA

15.451
828 (5,3 %)

15.240
1.382 (9,1 %)

Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij
- Skupaj število razjed
- od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici
- od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov
Kazalnik 3: Čakalna doba za CT
- Povprečna čakalna doba
- Razpon čakalne dobe
- Odstotek urgentnih preiskav
- Odstotek neustreznih indikacij
Kazalnik 4: čakanje na odpust
- Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi
čakanja
- število dni čakanja na odpust
- razpon števila čakalnih dni
Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov
- Število ponovnih sprejemov
- Število vseh odpuščenih bolnikov
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe
- Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za
odkrivanje MRSA
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov
- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne
kužnine
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA
- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije
SAPHYLOCOCCUS AUREUS

1
2

68
- Hemokulture: 0 %,
- Klinični vzorci skupaj: 3 %,
- Nadzorne kužnine: Izolatov S.
aureus, ki niso MRSA, zaradi
varčevalnih ukrepov ne
spremljamo (odločitev KOBO)

nismo spremljali

15.240

160
- Hemokulture: 6,25 %
(1/16),
- Klinični vzorci
skupaj: 10,9 % (22/201),
- Nadzorne kužnine:
Izolatov S. aureus, ki
niso MRSA, zaradi
varčevalnih ukrepov ne
spremljamo (odločitev
KOBO)

Zajeti so vsi padci, ne le padci s postelj.
V letu 2007 so zajeti tudi bolniki iz EDP (enkratni dodatni program – 306 primerov)
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7.4. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI
V letu 2008 smo v SBI uporabljali že uvedene klinične poti v predhodnih letih in uvedli dve novi
klinični poti. V tabeli 8 podajamo klinične poti po oddelkih v SBI.
Tabela 8: Kazalniki kliničnih poti
ODDELEK
Oftalmološki oddelek
Internistika

Oddelek za nuklearno medicino

Kardiološki oddelek

KLINIČNA POT
Klinična pot za operacijo sive mrene
Klinična pot za zdravljenje pljučnic
Klinična pot za KOPB – kronična obstruktivna
bolezen pljuč
Perfuzijska scintigrafija miokarda s
farmakološko obremenitvijo z dipiridamolom
Zdravljenje s terapevtsko dozo radiojoda (J-131)
Terapija z radiojodom – dnevna bolnišnica (day
hospital)
Invazivni diagnostični in terapevtski srčni poseg
- koronarografija

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena letnemu poročilu. Notranje revizijske
službe zaradi pomanjkanja kadra Splošna bolnišnica Izola nima. V skladu s pogodbo opravlja
notranjo revizijo zunanja revizijska hiša LM-Veritas. V letu 2008 je revidirala področje naročanja
zdravil in medicinskega materiala ter stroškovnih mest. Poročilo o opravljeni notranji reviziji je bilo
v skladu s predpisi posredovano Uradu za nadzor proračuna Ministrstva za finance.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
Povzetek je naveden v točki 4.1 letna poročila.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA
SBI je ena od največjih ustanov v regiji in ima velik vpliv na okolje. Vpliva na obseg gospodarske
dejavnosti v regiji, saj je pomemben odjemalec oziroma kupec velikih količin materiala in raznih
storitev od regijskih gospodarskih subjektov. V regiji omogoča zaposlitev velikemu številu ljudi in
s tem zagotavlja socialno varnost, ki je prav v tem obdobju ogrožena. S svojimi zaposlenimi tvori
velik intelektualni potencial, ki daje znaten prispevek k razvoju celotne družbe.
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11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH
VLAGANJIH
11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Splošna bolnišnica Izola je imela na dan 31.12.2008 zaposlenih 659 delavcev, kar je za 13 delavcev
več kot na dan 31.12.2007. Na dan 31.12.2008 smo imeli v bolnišnici zaposlenih 12 zdravnikov
sekundarjev in 19 pripravnikov. Od skupno vseh 659 zaposlenih v letu 2008 je bilo 62 delavcev
zaposlenih za določen čas.
Podrobneje je število zaposlenih po posameznih poklicih oziroma delovnih mestih razvidno v
obrazcu 3 (priloga). Na dan 31.12.2008 je bilo v bolnišnici zaposlenih 411 zdravstvenih delavcev,
56 zdravstvenih sodelavcev in 192 nezdravstvenih delavcev. Izmed vseh zdravstvenih delavcev je
bilo konec leta 2008 zaposlenih 73 specialistov in 19 specializantov. V primerjavi z letom 2007 se
je število zdravstvenih delavcev povečalo za 12 delavcev, število zdravstvenih sodelavcev se je
povečalo za 4 delavce, nezdravstevnih delavcev pa zmanjšalo za 3 delavce.
V letu 2008 se je bolnišnica soočala z večjimi težavami pri zagotavljanju ustreznega kadra. Objavili
smo 159 potreb po delavcih, opravili 185 zaposlitvenih razgovorov in pripravili 353 pisnih
odgovorov. Poseben problem pri zaposlovanju je predstavljal tudi »ključni kader«, ker je bolnišnica
ostala brez glavne medicinske sestre (v nadaljevanju MS) zavoda, glavne MS oddelka za kirurgijo,
odgovorne MS za obvladovanje bolnišničnih okužb, odgovorne MS dejavnost KRG urgence, zaradi
daljših bolniških odsotnosti je bilo izjemno težko zagotoviti nemoten delovni proces v porodni sobi.
S sodelovanjem zaposlenih je bolnišnica uspešno premostila težave in pridobila ustrezen kader.
Spodbudno je, da so 4 mladi zdravniki zaključili specializacijo in se vrnili na delo v bolnišnico
(spec. splošne kirurgije, spec. anesteziologije, spec. ginekologije in porodništva in spec. interne
medicine). Bolnišnica je uspela pridobiti tudi zdravnika specialista nevrologije, ki želi v bolnišnici
nadgraditi delo dejavnosti, v začetku leta 2009 se bosta v SBI zaposlila še 2 zdravnika specialista.
Na področju fizioterapije smo vzpostavili sodelovanje z Inštitutom za rehabilitacijo. Obenem smo
ugotovili, da se 48 zaposlenih delavcev izobražuje na Visoki šoli za zdravstvo – smer zdravstvena
nega (19 jih obiskuje 3. letnik oz. imajo status absolventa); z njimi potekajo informativni razgovori,
da bi se seznanili z njihovimi željami, cilji in pričakovanji po zaključku študija tako na zasebnem,
predvsem pa v poslovnem življenju. Razgovori so bili opravljeni tudi z vsemi študenti, ki delajo v
SB Izola – področje ZN. Podeljeni sta bili dve subvencionirani kadrovski štipendiji od 4 razpisanih
– smer zdravstvena nega, za področje diplomiranih babic kandidatov ni bilo.
Usposabljanje in izobraževanje
V SBI se zavedamo, da je vlaganje v znanje (izobraževanje, usposabljanje, raziskave in razvoj,
informacijsko tehnologijo) nujnost za konkurenčnost posameznika in zavoda. Leta 1995 smo v
Splošni bolnišnici Izola (v svojih poslovnih prostorih) prvič začeli organizirati neformalne –
strokovne oblike izpopolnjevanja, izobraževanja (z lastnimi kadri, občasno so organizirane
delavnice in tečaji tudi z najetimi predavatelji, poslovnimi partnerji). V letu 2008 je bilo
organiziranih 44 internih strokovnih izpopolnjevanj, katerih se je udeležilo 732 zaposlenih. Za
strokovno izpopolnjevanje najbolj skrbi vsak posameznik, čeprav v posameznih delovnih okoljih
opažamo, da se tudi vodje zavedajo svoje vloge, in na tak način plemenitijo intelektualni kapital,
zaposlene vzpodbujajo in motivirajo ter skrbijo za prenos znanja.
Zavedamo se, da je učenje dialog. Z učenjem se človek prilagaja svojemu socialnemu okolju in
hkrati z učenjem vpliva na druge. Rezultati učenja se pokažejo predvsem z interakcijami z drugimi.
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Pri učenje gre za prenašanje ali sporočanje informacij z namenom, da bi pri posamezniku dosegli
spremembe v njegovem vedenju, da manj ustrezne vzorce vedenja nadomestimo z ustreznejšimi. V
delovnem okolju je to nesporno, potruditi se moramo, da se neustrezni vzorci vedenja nadomestimo
s takimi, ki vodijo do večje učinkovitosti. To se hitro odraža tudi v poslovnih rezultatih.
Delovno okolje - skrb za zdravje zaposlenih in varstvo pri delu
Zaposleni lahko učinkovito in kakovostno opravljajo svoje delo samo v varnem in zdravju
prijaznem delovnem okolju. Prizadevamo si zmanjševati raven tveganja, ki je posledica izvajanja
delovnih procesov. Novo zaposleni delavci so seznanjeni in poučeni z nevarnostmi, ki so prisotne
na delovnem mestu. Izdelana je ocena tveganja.
Redno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih vključuje predhodne, obdobne, usmerjene
obdobne in druge preventivne preglede. V letu 2008 se je preventivnih pregledov
(obdobni/usmerjeni/pred zaposlitvijo) udeležilo 186 delavcev. Cepljenje Hepatitis B se je izvedlo za
zaposlene v storitvah čiščenja in tehnično vzdrževalni službi; predhodno je bilo organizirano
predavanje. Za vsakega novega delavca se sporočajo odgovorni osebi za cepljenje podatki o delavcu
in na tak način poskrbimo, da se izvedejo vsi preventivni ukrepi, vezani na cepljenje. Pooblaščeni
zdravnik medicine dela si je ogledal najtežja delovišča in predlagal posamezne rešitve, ki so vezane
na izboljšanje organizacije dela, posodobitev različnih tehničnih ukrepov za varstvo pri delu,
zmanjševanje fizičnih obremenitev, ergonomske ukrepe.
V letu 2008 je opravilo izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti 165 delavcev, kar je za 13 % več
kot predhodno leto.
Število poškodb pri delu se je v letu 2008 zmanjšalo za 18 primerov, tudi zaradi večje osveščenosti
zaposlenih na delovnih mestih, kjer smo v preteklosti beležili največ poškodb pri delu, posebna
pozornost je bila namenjena tudi »vbodom z iglo«, kar daje rezultate.
Invalidsko področje
V letu 2008 je pridobilo status invalidne osebe 7 delavcev, na dan 31.12.2008 je bilo v bolnišnici
zaposlenih 63 invalidov (9,56 % vseh zaposlenih). Za področje zdravstva je določena kvota 6 %
od vseh zaposlenih, kar je obenem resno opozorilo, da morajo zaposleni in bolnišnica temu
področje nameniti več pozornosti; že sedaj se ugotavlja da delovnih mest, kamor bi lahko
razporedili invalida ni.

11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
Investicijska vlaganja so opisana v računovodskem poročilu.
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Zavod:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 35, 6310 Izola

RAČUNOVODSKO
POROČILO
ZA LETO 2008

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Ivo Kastelič, univ.dipl.ekon
Odgovorna oseba zavoda:
Nives Rener, univ.dipl.ekon.
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08):
a) Bilanca stanja (priloga 1)
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
(priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga
3/B)
Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1. in 2. del)
- Obrazec 2: Kazalniki poslovne učinkovitosti in metodologija
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov
- Obrazec 4: Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 5: Obračun amortizacije
- Obrazec 6: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 7: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
2.3. Analiza poslovnega izida
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih
uporabnikov
2.3.3.Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti
3. Pojasnila k poročilu o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih
4. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2008
5. Poročilo o opravljenih investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2008
6. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida
7. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2008.
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K
BILANCI STANJA

v EUR, brez centov
Stanje na dan: 31.12.2007
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
14.496.308

31.12.2008
14.353.826

+ Neopredmetena dolgoročna sredstva
- Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
+ Nepremičnine
- Popravek vrednosti nepremičnin
+Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
- Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osn. sr.

273.209
171.111
18.448.265
6.970.869
15.157.225
12.240.411

320.794
202.478
18.558.189
7.488.471
16.290.654
13.124.862

+ Denarna sredstva v blagajni
+ Denarna sredstva na računih
+ Kratkoročne terjatve do kupcev
+ Dani predujmi in varščine
+ Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega n.
+ Kratkoročne finančne naložbe
+ Druge kratkoročne terjatve
+ Aktivne časovne razmejitve

2.586.607
519
1.311.569
498.061
17.212
538.037
221.209
1.070.643

3.622.278
810
2.114.361
733.333
8.849
721.337
43.588
1.069.494

1.070.331
312
18.153.558
9.123.751
12.145
1.054.102
5.842.355
327.605
1.265.083
622.461
9.029.807
687.660
78.975
1.895.617
16.782.032

1.069.153
341
19.045.598
9.279.258
13.813
1.324.261
5.827.073
370.677
1.204.919
538.515
9.766.340
1.319.848
117.594
1.829.520
16.804.167
109.689

B. KRATKOROČNA SR., RAZEN ZALOG IN AKT.ČASOVNE
RAZMEJITVE

C. ZALOGE

+ Zaloge surovin in materiala
+ Zaloge drobnega inventarja in embalaže
I. AKTIVA SKUPAJ
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE Č. R.

+ Kratkoročne obveznosti za prejete predujme, varščine
+ Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
+ Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
+ Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
+ Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega n.
+ Kratkoročne obveznosti do financerjev
+ Kratkoročne obveznosti iz financiranja
+ Neplačani prihodki
+ Pasivne časovne razmejitve
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

+ Dolgoročno razmejeni prihodki
+ Dolgoročne rezervacije
+ Druge dolg. obveznosti
+ Obveznosti za neopred.in opredm.dolg.sredstva
Presežek prihodkov nad odhodki
- Izguba tekočega leta
- Kumulativna izguba
.

II. PASIVA SKUPAJ

357.268
10.057.209
18.153.558

10.414.477
19.045.598

IZGUBA SKUPAJ (izguba tekočega leta + kumulativna)

10.414.477

10.304.789
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1.1. SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve (AOP 002 in 003)
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:
konto

Naziv konta

2007

001
002
003

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Dolgoročne premoženjske pravice

v EUR, brez centov
2008
Indeks

273.209

320.794

004

Usredstveni stroški naložb
opredmetena osnovna sredstva

tuja

-

-

005
006
007

Druga neopredmetena sredstva
Terjatve za predujme iz naslova vlaganj
Neopredmetena sredstva v gradnji ali
izdelavi
Skupaj AOP 002

-

-

00
01

v

117,42

Popravek vrednosti AOP 003

00-01

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev

273.209
320.794

117,42

202.478

118,33

118.316

115,88

171.111
102.098

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se
je v letu 2008 povečala za 47.585 EUR. Sedanja vrednost znaša 118.316 EUR.
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
konto
021

Naziv konta
Zgradbe

022

Terjatve za predujme za nepremičnine

023

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi

029

Nepremičnine trajno zunaj uporabe

02

Skupaj AOP 004

03

Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005

02-03

Sedanja vrednost nepremičnin

v EUR, brez centov
2008
Indeks
100,97
18.142.516
17.178
100,00
17.178
293.926
77,82
228.746
18.448.265
100,60
18.558.189
6.970.869
107,43
7.488.471
11.477.396
96,45
11.069.718
2007
17.967.411
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Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2008 povečala za 109.924 in znaša 18.558.189 EUR.
Odpisana vrednost nepremičnin znaša 7.488.471 EUR, sedanja vrednost znaša 11.069.718 EUR.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in
007)
v EUR, brez centov
konto Naziv konta
2007
2008
Indeks
040
041
042
045
046
047
049
04
05
04-05

oprema

13.622.608

14.682.154

107,78

1.501.514
-

1.541.337
-

102,65

Druga opredmetena osnovna sredstva

19.186

19.186

100,00

Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os

13.890

800

5,76

2.475

47.176

1.906,44

-

-

Skupaj AOP 006

15.157.225

16.290.654

107,48

Popravek vrednosti opreme AOP 007

12.240.411

13.124.862

107,23

2.916.814

3.165.792

108,54

Drobni inventar
Biološka sredstva

Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo
Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.

Sedanja vrednost opreme

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2008 povečala
za 1.133.429 EUR in znaša 16.290.654 EUR. Odpisana vrednost znaša 13.124.862 EUR,
sedanja vrednost znaša 3.165.792 EUR.
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)
Dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2008 ne izkazujemo.
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)
Dolgoročno danih posojil in depozitov na dan 31.12.2008 ne izkazujemo.
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)
Dolgoročnih terjatev iz poslovanja na dan 31.12.2008 ne izkazujemo .
B) KRATKOROČNA
RAZMEJITVE

SREDSTVA

(RAZEN

ZALOG)

IN

AKTIVNE

ČASOVNE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31.12.2008
810 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom
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Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2008 2.114.361 EUR.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 733.333 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2,18%
celotnega prihodka. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2008 8.849 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja
plačila za kotizacije in predujme za sodne izvedence po sklepu sodišča.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2008
721.337 EUR in so naslednje:
v EUR, brez centov
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Naziv uporabnika EKN

Znesek

TERJATVE DO ZZZS OBMOČNA ENOTA KOPER
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
OEZV KP-IZP.KOPER KVC
ZAVOD RS ZA TRANSFUZ.MEDICINO
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
ZDRAVSTVENI DOM KOPER
ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU
ZDRAVSTVENI DOM PIRAN
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA IZOLA
ZDRAVSTVENI DOM IL.BISTRICA
MINISTRSTVO ZA ZDRAV.LJ (NUJNO.ZD.)
MINISTRSTVO ZA FINANCE
ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
OEZV KP-IZP. SEŽANA KVC Z ITALIJO
ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ
OEZV KP-IZP. PIRAN KVC Z ITALIJO
OEZV KP-IZP.IZOLA KVC Z ITALIJO
BOLNIŠNICA SEŽANA
ZZZS OE POSTOJNA KVC Z ITALIJO
UPRAVNA ENOTA KOPER
POLICIJSKA UPRAVA KOPER
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
UPRAVNA ENOTA IZOLA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
ZZZS OE NOVA GORICA
OEZV KP-IZP.IL.BISTRICA KVC Z ITALIJO
UPRAVNA ENOTA PIRAN
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
OEZV CELJE KVC Z NEMČIJO

430.198
151.658
35.047
28.256
14.797
13.643
12.625
7.022
3.548
3.120
2.602
2.211
1.982
1.917
1.763
1.756
1.706
1.536
1.414
1.314
729
681
679
247
218
113
97
93
89
81
69
62
46
18
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Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročnih finančnih naložbo na dan 31.12.2008 Splošna bolnišnica Izola nima.
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)
Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2008 Splošna bolnišnica Izola nima.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2008 43,588 EUR in so naslednje

konto Naziv konta
170

Kratkoročne terjatve do državnih in drugih
institucij

172

Kratkoročne terjatve iz naslova plačilnih
kartic

174

Terjatve za vstopni davek na dodano
vrednost

175

v EUR, brez centov
2008
Indeks

2007
213.258

27.008

12,66

1.404

1.714

122,07

689

2.672

388,01

Ostale kratkoročne terjatve

40.682

47.174

115,96

179

Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih
terjatev

34.824

34.824

100,00

17

SKUPAJ

221.209

43.588

19,70

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2008 Splošna bolnišnica Izola nima.
C) ZALOGE

konto Naziv konta
30

Obračuna nabave materiala

31

Zaloge materiala

32

Zaloge drobnega inventarja in embalaže
Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge
34-36 blaga
37

Druge zaloge namenjene prodaji

v EUR, brez centov
2008
Indeks

2007
-

-

1.070.331

1.069.153

99,89

312

341

109,29

-

-

-

-

-
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Stanje zalog na dan 31.12.2008 znaša 1.069.494 EUR in so naslednje:

Naziv
Zdravila in zdr. mat. v lekarni
Zdravila in zdr. mat.na oddelkih
Potrošni in pisarniški material
Embalaža
Material za vzdrževanje
Živila
Kurilno olje
Koeficient obračanja zalog
Koef. obračanja zalog zdravil
Koef. obračanja zalog potrošnega in pis. mat.
Koef. obračanja zalog mat. za vzdrževanje
Koef.obračanja zalog živil
Dnevi vezave
Dnevi vezave zalog zdravil
Dnevi vezave zalog potrošnega in pis. mat.
Dnevi vezave zalog mat. za vzdrževanje
Dnevi vezave zalog živil

2007
194.598
744.408
38.323
467
46.803
5.483
40.250
2007
6,86
7,83
2,23
63,29
2007
52,48
45,98
161,43
5,69

v EUR, brez centov
2008
Indeks
167.615
86,13
787.417
105,78
37.814
98,67
878
188,29
45.774
97,80
6.659
121,45
22.695
56,39
2008
8,79
9,24
2,42
56,75

2008
40,96
38,96
148,76
6,34

Zaloge zadoščajo za 44,8 dnevno poslovanje. Koeficient obračanja zalog se je pri vseh
zalogah povečal razen pri zalogah živil, ki pa nimajo večjega vpliva na celotne zaloge.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)
Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31.12.2008 13.813 EUR in
se nanaša na prejete predujme – varščine za bergle in hodulje ter druge ortopedske pripomočke.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2008 1.324.261 EUR in se nanašajo
na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti
poravnana 9. januarja 2009.
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Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2008 5.827.073.EUR.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 360 dni.
KRATKOROČNE OBV. DO DOBAVITELJEV
220000-dobavitelji za OS
220100-dobavitelji za obr.sred.
220200-obv.do zavarovalnice
220300-dobavitelji občani
221001-dobavitelji iz EU

leto 2007
5.842.354
158.550
5.521.423
78.788
65.210
18.383

leto 2008
5.827.073
368.786
5.313.043
67.648
68.569
9.026

Glede na probleme z likvidnostjo Splošne bolnišnice Izola, ki je posledica akumuliranega
presežka odhodkov nad prihodki v preteklih letih, dobavitelji obračunavajo zamudne obresti.
Stanje obveznosti do dobaviteljev iz naslova zamudnih obresti je na dan 31.12.2008
538.516 EUR.
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2008 370.677 EUR in se
nanašajo na naslednje obveznosti:

konto Naziv konta
230

Kratkoročne obveznosti za dajatve

231

Obveznosti za DDV

231
234

Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih
menic in drugih plačilnih instrumentov
Ostale kratkoročne obveznosti iz
poslovanja

235

Obveznosti na podlagi odtegljajev od
prejemkov zaposlenih

23

SKUPAJ

v EUR, brez centov
2008
Indeks

2007
202.186

230.567

114,04

5.072

4.978

98,14

-

-

120.348

135.156

-

-

327.605

370.677

112,30

113,15

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2008
1.204.919 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

30

v EUR, brez centov
242

Kratkoročne obveznosti do posrednih
uporabnikov proračuna države

1.259.251

1.176.116

93,40

243

Kratkoročne obveznosti do posrednih
uporabnikov proračunov občin

5.167

26.401

510,99

464

14

3,03

1.265.083

1.204.919

95,24

244

Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ
- ZZZS
- ZPIZ

24

SKUPAJ

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)
Na dan 31.12.2008 Splošna bolnišnica Izola nima kratkoročnih posojil.
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)
Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na zamudne obresti do dobaviteljev in
znašajo 538.516 EUR.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki
Na dan 31.12.2008 Splošna bolnišnica Izola nima kratkoročno odloženih prihodkov.
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite
Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2007
+
stanje na dan 31.12.2008

v EUR, brez centov
Znesek
178.020
376.700
1.990
552.729
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V skladu s Pravilnikom o razmejevanju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava izkazujemo
presežek v letu 2008 priznane amortizacije v prihodku po pogodbi z ZZZS v primerjavi z
obračunano amortizacijo v višini 376.700 EUR.
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2007
+
+
+
stanje na dan 31.12.2008

v EUR, brez centov
Znesek
511.848
16.328
60.805
178.137
767.119

Del donacij v znesku 588.982 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del
donacij v znesku 178.136,76 EUR pa je namenjenih za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev
(mamograf).
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije
Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih
odhodkov

STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2007
stanje na dan 31.12.2008

v EUR, brez centov
Znesek
76.769
40.825
117.593

Izkazujemo dolgoročne rezervacije v znesku 117.593 EUR za namene iz predpisov za vspodbujanje
zaposlovanja invalidov.
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2007
stanje na dan 31.12.2008

v EUR, brez centov
Znesek
1.895.617
1.829.520

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 970 in 971 - dolgoročne obveznosti v višini 1.829.520 EUR
Nanašajo se na obveznosti iz blagovnih kreditov za CT in gama kamero dobavitelja Siemens in
blagovnega kredita za digitalizacacijo RTG sistema dobavitelja Interexport.
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan
31.12.2008 16.804.167 EUR.

32

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2007
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani
ustanovitelja

v EUR, brez centov
Znesek
16.782.033
52.632

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani
občine
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih
sredstev s strani

-

ustanovitelja
+ prejeta namenska denarna sredstva za
nabave osnovnih sredstev

-

+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po
sklepu sveta zavoda za izveden nakup
osnovnih sredstev
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se
nadomešča v breme obveznosti do virov
sredstev (konto 4629)

stanje na dan 31.12.2008

-

-

30.497

16.804.167

Konti skupine 986 presežek odhodkov nad prihodki
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2007
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup
osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na
podskupino 980
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2008 (iz priloge 3
– AOP 889)
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2008 (iz priloge 3 –
AOP 890)
- uporabljeni prihodek iz preteklih let, namenjen pokritju
odhodkov v letu 2007 (iz priloge 3 – AOP 891)
+/- -----------------

stanje na dan 31.12.2008

v EUR, brez centov
Znesek
10.414.477
-

+ 109.690
+

10.304.789
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov

PRIHODKI IN ODHODKI

Real.
I-XII 2007

1

Real.
I-XII 2008

2

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 ODHODKI

3

Izvršitev
plana v
%
2008/2007

Plan
2008
4

28.781.418,61
28.645.565,07
135.853,54
29.138.687,08
8.430.962,30
3.541.020,04
1.389.215,12
15.171.375,72
77.502,62
528.611,28

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

(357.268,47)

109.689,39

5=3:4

30.660.468,62
30.523.022,18
137.446,44
30.660.468,62
8.265.583,17
3.948.955,34
1.478.156,52
16.340.445,69
80.215,21
547.112,69

109,6
109,5
139,7
109,2
113,5
123,3
106,6
105,2
99,3
73,0

6=3:2

116,8
116,6
141,3
114,9
111,3
137,5
113,4
113,3
102,8
75,6

-

2.1. ANALIZA PRIHODKOV
v EUR, brez centov
PRIHODKI

- iz obveznega
zavarovanja
- iz dodatnega
prost.zavarovanja

DOSEŽENO
2007

PLAN
2008

DOSEŽENO
2008

IND
real08/ plan

IND
08/07

STR.*

23.275.638

24.755.521

27.581.044

111,41

118,50

82,08

2.749.207

2.924.004

3.105.112

106,19

112,95

9,24

- iz doplačil do polne
2.103.148
cene zdravstvenih
storitev, od
nadstandardnih storitev,
od samoplačnikov, od
ostalih plačnikov in od
konvencij
- drugi prihodki od
517.572
prodaje proizvodov in
storitev
- finančni prihodki
19.915
- izredni prihodki
115.938
SKUPAJ PRIHODKI: 28.781.419

2.271.399

2.224.863

97,95

105,79

6,62

572.098

499.626

87,33

96,53

1,49

20.612
116.834
30.660.469

25.631
166.320
33.602.598

124,35
142,36
109,60

128,70
143,46
116,75

0,08
0,49
100,00
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Celotni prihodki doseženi v letu 2008 so znašali 33.602.598 EUR in so bili za 16,75 % višji od
doseženih v letu 2007 in 9,60 % višji od načrtovanih.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,43 %, prihodki od financiranja 0,08 % in izredni prihodki
0,49 % glede na celotne prihodke za leto 2007.
Od prihodkov iz poslovanja predstavljajo v celotnem prihodku največji delež prihodki iz obveznega
zavarovanja z 82,08%, sledijo prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja z 9,24% deležem
ter prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, nadstandardnih storitev,
samoplačnikov, konvencij in ostalih naročnikov zdravstvenih storitev z 6,62% deležem.
Prihodki iz obveznega zavarovanja so v primerjavi z letom 2007 višji za 18,5%, iz dodatnega
prostovoljnega zavarovanja za 12,95%, iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od
samoplačnikov in od ostalih plačnikov ter konvencij pa za 5,79%.
Finančni prihodki so znašali 19.915 EUR in predstavljajo 0,08% delež v celotnih prihodkih, prejeli
smo jih iz naslova zaračunanih obresti.
Izredni prihodki so znašali 116.834 EUR in predstavljajo 0,49% delež v celotnih prihodkih . V
primerjavi z letom 2007 so višji za 42,36%. Med njimi predstavljajo največji delež prejete
odškodnine za prijavljeno škodo na osnovnih sredstvih (88.074 EUR), sredstva donatorjev za
izobraževanje (39.881 EUR) in nakazana sredstva za projekt Interreg (24.186 EUR).
Neplačani prihodki znašajo 272.076 EUR. V celotnem prihodku predstavljajo 0,81%, kar pomeni,
da se plačila realizirajo v enomesečnem roku. Lahko ugotovimo, da se terjatve redno poravnavajo

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2008 so znašali 33.492.908 EUR in so bili za 14,9 % višji od
doseženih v letu 2007 in 9,2 % višji od načrtovanih.
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 98,8 %, finančni odhodki in izredni odhodki pa 1,2 % glede na
celotne odhodke za leto 2008.
Odhodki iz poslovanja so bili za 15,7% višji od leta 2007, finančni in izredni odhodki so napram
letu 2007 za 24,4% nižji.

35

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
v EUR

1
STROŠKI IN ODHODKI SKUPAJ

Izvršitev
Izvršitev
I-XII 2007
I-XII 2008
Plan 2008
2
3
4
29.138.687,08 33.492.908,34 30.660.468,62

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
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

28.610.075,80 33.093.434,57 30.113.355,93
8.430.962,30 9.381.506,30 8.265.583,17
6.443.573,82 6.923.201,35 6.202.261,98
347.008,19
377.900,60
349.784,26
120.787,14
140.827,14
125.014,69
32.795,16
30.496,36
33.942,99
281.384,72
321.733,42
291.233,19
113.326,82
102.989,10
117.293,26
420.724,68
574.335,27
441.760,91
628.830,29
872.074,74
660.271,81
42.531,48
37.948,32
44.020,08
3.541.020,04 4.869.339,87 3.948.955,34
430.118,06
642.972,18
561.573,45
1.096.669,77 1.311.953,41 1.056.487,46
421.026,85
479.127,41
418.332,28
125.448,03
155.544,00
129.838,70
99.243,62
149.995,73
102.717,15
53.010,93
124.690,40
54.866,32
243.581,69
284.502,40
252.107,05
61.464,09
30.103,30
63.615,32
121.492,69
147.570,71
141.480,00
202.675,31
418.958,58
431.890,31
161.020,09
459.833,91
166.655,80
521.105,77
635.287,01
564.878,65
4.163,14
28.800,83
4.512,85

AMORTIZACIJA
Amortizacija osnovnih sredstev
Odpis drobnega inventarja
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

Izvršitev plana
v%
2008/2007

5=3:4
109,2

6=3:2
114,9

109,9
113,5
111,6
108,0
112,6
89,8
110,5
87,8
130,0
132,1
86,2
123,3
114,5
124,2
114,5
119,8
146,0
227,3
112,8
47,3
104,3
97,0
275,9
112,5
638,2

115,7
111,3
107,4
108,9
116,6
93,0
114,3
90,9
136,5
138,7
89,2
137,5
149,5
119,6
113,8
124,0
151,1
235,2
116,8
49,0
121,5
206,7
285,6
121,9
691,8

1.478.156,52
1.430.987,70
47.168,82

106,6
103,3
205,1

113,4
110,0
212,3

15.171.375,72 17.187.873,19 16.340.445,69
11.074.561,75 12.885.845,79 12.137.719,68
519.270,82
549.272,04
537.445,29
1.081.086,41 1.136.602,01 1.118.924,43
2.259.051,07 2.375.457,59 2.286.159,68
237.405,67
240.695,76
260.196,61
77.502,62
79.647,68
80.215,21
26.086,61
51.291,64
26.999,64
51.416,01
28.356,04
53.215,57

105,2
106,2
102,2
101,6
103,9
92,5
99,3
190,0
53,3

113,3
116,4
105,8
105,1
105,2
101,4
102,8
196,6
55,2

73,0
55,5
175,8
10,4

75,6
57,4
181,9
10,8

1.389.215,12
1.343.641,38
45.573,74

528.611,28
303.051,92
117.546,89
108.012,47

1.575.067,53
1.478.305,51
96.762,02

399.473,77
173.986,35
213.864,90
11.622,52

547.112,69
313.658,74
121.661,03
111.792,92
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1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2008 znašali 14.250.846 EUR
in so bili za 19,03 % višji od doseženih v letu 2007 in za 16,67 % višji od načrtovanih. Delež v
celotnih odhodkih znaša 42,55 %.
Stroški materiala so v celotnem zavodu v letu 2008 znašali 9.381.506 EUR in so bili za 11,3% višji
od doseženih v letu 2007 in za 13,5% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda
znaša 28,0%.

Stroški živil so v primerjavi z letom 2007 za 8,9% višji in so posledica višjih cen hrane.
Strošek porabljene vode je v primerjavi z letom 2007 za 9,1% nižji, kar je posledica počene
vodoovodne cevi v prvem polletju 2007 in smo na ta račun beležili nenormalno visoko porabo.
V letu 2008 so se bistveno povišali stroški energentov. Ti so v primerjavi z enakim obdobjem leta
2007 za 37,8% višji. Tudi njihov delež se je med materialnimi stroški povečal iz 12,45% v letu 2007
na 15,42% v letu 2008. Strošek električne energije je za 36,5% višji kot v enakem obdobju leta
2007. Na to je najbolj vplivala višja cena elektrike, ki je za 34% višja od lanskoletne. Pri gorivu za
ogrevanje beležimo zaradi daljše kurilne sezone in pregrevanja vode zaradi odprave legionele za
6,9% večjo porabo ob hkratnem 30% porastu povprečnih cen.
Stroški storitev so v celotnem zavodu v letu 2008 znašali 4.869.340 EUR in so bili za 37,5 % višji
od doseženih v letu 2007 in za 23,3% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda
znaša 14,5%.

Med njimi beležijo višjo rast predvsem naslednji stroški:
Strošek vzdrževanja je višji za 52,8%– ta strošek je višji zaradi večjih popravil na medicinski
opremi. Izstopajo popravilo centralnega parnega sterilizatorja, mobilnega rtg aparata v COB-u, rtg
aparata na RTG oddelku, popravilo bronhoskopa, gastroskopa, kolonoskopa, optike za
laparaskopske operacije, obnova priključkov za medicinske pline. V juniju smo sklenili tudi
pogodbo o mesečnem vzdrževanju digitalne opreme za prenos slik v RTG oddelku. Tako so stroški
vzdrževanja medicinske opreme za 45,4% višji kot leta 2007. V letu 2008 beležimo tudi za 32%
večje stroške rednega vzdrževanja stavbe in elektrostrojnih naprav. Stroške, ki so posledica
strojeloma smo pijavili zavarovalnici, za kar smo prejeli odškodnino v višini 82.570,54 EUR, kar je
za 54% več kot leta 2007. Pri stroških vzdrževanja moramo omeniti tudi stroške investicijskega
vzdrževanja, ki jih v letu 2007 ni bilo. Za planirana poravila tovornih dvigal smo namenili
11.851,81 EUR, za operacijske mize 14.123,96 EUR, za anestezijske aparate 13.150,38 EUR, za
parne kotle in inštalacijo pa 9.452,22 EUR.
Strošek zakupnin in najemnin je višji zaradi stroškov najema MRI, ki so se v letu 2007 pojavili šele
v drugi polovici leta.
V skupino stroškov Bančne storitve, plačilnega prometa, intelektualne storitve in druge storitve
spadajo tudi storitve za najem delovne sile, ki so znašale 285.604,31 EUR. Ta strošek se je v letu
2007 pojavil šele maja in še to v manjšem obsegu. Znašal je 91.449,78 EUR. Intelektualne storitve
so višje zaradi plačila intelektualnih storitev po pogodbi z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani,
predvsem pa zaradi večjega števila vloženih tožb.
Komunalne storitve so višje predvsem zaradi višjih stroškov analiz in dezinfekcije odpadkov, ki so
posledica strožjih predpisov v zvezi z ravnanjem z infektivnimi odpadki.
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Bruto pogodbeno delo je višje zaradi zunanjih pogodbenih delavcev, ki odčitavajo MR. Tega
stroška v prvem polletju 2007 ni bilo.
Avtorski honorarji so višji zaradi izplačila avtorskih honorarjev avtorjem projekta Interreg, za kar je
bolnišnica prejela posebna sredstva.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2008 znašali 17.187.873 EUR in so bili za 13,3 % višji od doseženih
v letu 2007 in za 5,2 % višji od načrtovanih, kar je posledica plačne reforme v javnem sektorju.
Delež v celotnih odhodkih znaša 51,3%. Stroški dela so se v strukturi stroškov znižali. Lani so
predstavljali 52,1% vseh stroškov in odhodkov.
Med stroške dela vključujemo stroške plač z vsemi davki in prispevki, materialna povračila
delavcem, kot so povračilo stroškov za prevoz na delo, prehrano delavcev, regres za letni dopust in
ostala povračila delavcem (solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade).
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2008 je znašalo 635 zaposlenih, in se je
v primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 14 zaposlenih oz. za 2,2%.
Povprečna bruto plača je znašala 1.691,06 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za
18,9 % in je v primerjavi s planirano za 6,2% večja.
V preteklem letu je bilo izplačano 687,54 EUR regresa za letni dopust na delavca.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 46.668 delovnih
ur, v breme ZZZS 134.021 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 25.584 delovnih ur. Boleznine skupaj
predstavljajo 13,8 % obračunanih delovnih ur.
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki) so v letu 2008 znašali 1.575.067 EUR
in so bili za 13,4 % višji od doseženih v letu 2007 in za 6,6% višji od načrtovanih. Delež stroškov
amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,7 %.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.575.067 EUR:
- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.951.767,30 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša
30.497 EUR in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 110.402 EUR.
Odpisi opreme pod 500 EUR so znašali 96.762 EUR, kar v celotnem strošku amortizacije
predstavlja 6,1%. Amortizacija drobnega inventarja je bistveno višja kot v enakem obdobju lani,
saj lani zaradi nesprejetega finančnega načrta ni bilo nobenih večjih nabav drobnega inventarja
katerega življenska doba bi bila daljša od enega leta.

4.) REZERVACIJE so bile v letu 2008 obračunane v znesku 376.699,77 EUR iz naslova več
priznane amortizacije vračunane v ceni od obračunane in 178.136,76 EUR iz naslova zbranih
donatorskih sredstev za nakup mamografa v letu 2009.
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5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2008 obračunani v znesku 79.648 EUR za
nadomestilo stavbnega zemljišča, okoljevarstveno takso za onesnaževanje okolja, sodne in upravne
takse ter prispevke in članarine zbornicam. V letošnjem letu smo morali poleg nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča kriti še novo okoljevarstveno takso za onesnaževanje okolja, ki za leto
2008 znaša 25.000 EUR. Iz tega razloga je strošek pod postavko nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča bistveno višji kot leta 2007 in presega plan za 96,6%..
6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2008 znašali 173.986 EUR in predstavljajo plačila obresti za
najete kredite za osnovna sredstva v znesku 58.011 EUR in za obračunane zamudne obresti
dobaviteljem v letu 2008 v višini 115.846 EUR.
Plačila obresti za najete kredite so bila načrtovan v višini 49.664 EUR. Obračunane zamudne
obresti dobaviteljem za leto 2008 so bile načrtovane v višini 263.994 EUR.
7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2008 znašali 213.865 EUR, in so nastali zaradi zaračunanih
zamudnih obresti dobaviteljev po izvršenih pravnomočnih izvršbah v višini 203.620 EUR in plačanih
sodnih stroškov v višini 7.658 EUR. V enakem obdobju leta 2007 so zamudne obresti dobaviteljev
iz preteklih let znašale 79.122,97 EUR.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2008 znašali 11.622,52 EUR in
so nastali zaradi popravka vrednosti spornih in dvomljivih terjatev.

2.3. POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki
v višini 109.689 EUR. Doseženi poslovni izid je za 109.689 EUR večji od planiranega. V letu 2007
je Splošna bolnišnica Izola imela za 357.268 EUR presežka odkhodkov nad prihodki.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih
prihodkov in odhodkov.
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.550.380 EUR in se od
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 1.440.690 EUR.
Razlika predstavlja neplačane terjatvev višini 209.175 EUR in obveznosti 1.231.515 EUR.

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Splošna bolnišnica Izola ne izkazuje finančnih terjatev in naložb
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2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
V izkazu računa financiranja izkazujemo povečanje sredstev v višini 1.550.380 EUR kot presežek
iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR, brez centov

javna služba
tržna dejavnost
Skupaj zavod

LETO 2007
LETO 2008
Prihodki
Odhodki
Poslovni izid
Prihodki
Odhodki
Poslovni izid
28.213.067 28.611.882
-398.815 33.027.606 32.948.674
78.932
568.352
526.805
41.547
574.992
544.234
30.758
28.781.419 29.138.687
-357.268 33.602.598 33.492.908
109.690

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 78.932 EUR, iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti pa 30.758 EUR.
V primerjavi z letom 2007 je poslovni izvid iz naslova tržne dejavnosti nižji za 10.789 EUR.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev):
a) prodaja hrane iz kuhinje
b) iz najemnin in storitev za MC Medicor in druge uporabnike
c) iz ogrevanja prostorov in oskrbo z elektriko ter prodaje odpadnega materiala
d) provizij za avtomate za napitke in drugo
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v
sorazmernem deležu.
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4. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2008
VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez
centov)*

Realizirano v
obdobju 01.01.do
31.12.2007

Načrtovano v
obdobju 01.01. do
31.12.2008

Realiziran
ov
obdobju
01.01. do
31.12.200
8

Indeks izračun na podlagi
vrednosti

Indeks realizirano
08 / načrtovano
08

Količina
I.

Količ
ina
37.794
0
37.794
0
49.681
0

Vrednost

NEOPREDMETENA SREDSTVA
0
1 Programska oprema (licence, rač. programi)
2 Ostalo
II. NEPREMIČNINE
0
1 Zemljišča
2 Zgradbe
49.681
III. OPREMA (A + B)
15 1.502.574
A
Medicinska oprema **
15 1.428.922
1 Analizator genetski
2 Analizator laboratorijski
2
44.260
3 Analizator za testiranje krvi
4 Anestezijski aparat
5 Ap.za kostno denzitometrijo
6 Aparat anestezijski
7 Aparat Dimension RXL MAX HM laboratorij
8 Aparat EMG
9 Aparat za fakuemulzifikacijo
10 Aparat za merjenje kostne gostote
11 Aparat za pranje operac.plošč
12 Aparat za pripravo vzorcev
13 Citomer
14 Črpalka intraaortna
15 CT
1
963.392
16 Digitalizacija RTG slik / Digitalizacija RTG oddelka
17 Drugo (vrednost pod 50.000 EUR)
111.793
18 EEG
19 Elektronski EUZ endoskop / Ultrazvočni endoskop
20 Endoskopska videolinija / Videoendoskopski stolp
21 Gama kamera
22 Gammamed
23 Hematološki aparat
24 Infuzijske črpalke
7
21.428
25 ISO C LOK - sistem TRG Arcadis
26 Komora dekont.
27 Koronarograf
28 Linac
29 LORAD aparat
30 Mamograf
31 Mikroskop
1
35.328
32 Monitoring sistem
33 MRI
34 Okvir stereotaktični
35 Operacijska miza
36 Oprema za vroči laboratorij
37 PACS sistem
38 Plinski kromatograf
1
8.400
39 Računalniški aparat za odčitavanje (mikrobiologija)
40 Razvijalni stroj - dnevna temnica
41 RTG
42 Simulator
43 Sistem za kartografijo srca
44 Stereotaktična miza
45 Sterilizator
46 Telemetrija

0
0

Vrednost

Količ
ina
20.500
0
20.500

Vrednost

100.000

0

47.585
47.585
0
175.105

100.000
1.486.382
1.238.885

7
7

175.105
1.327.025
1.001.345

12.000

2

12.453

240.844

300.000

98.500
225.422

Indeks
realizirano
08 /
realizirano
07

136.904

1

299.500

1

23.000

1

47.621
214.399

232
232
#DIV/0!
175
#DIV/0!
175
89
81
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
104
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
57
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
48
95

126
126
#DIV/0!
352
#DIV/0!
352
88
70
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
122
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
65
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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47
48
49
50
51
52
53
B

Temnica / Razvijalni stoj - temnica
Termodezinfektor
Tomograf optični
UZ
Ventilator
Video oprema za operacije
Drugo***
Nemedicinska oprema (od 1 do
2)
1 Informacijska tehnologija
2 Drugo
INVESTICIJE SKUPAJ (I + II +
III)

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez
centov)

I.
1
2
3
4
5
6
7
II.
1
2
3
4
5
6
7
III.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NEOPREDMETENA
SREDSTVA
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo
NEPREMIČNINE
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo
NABAVA OPREME (A + B)
Medicinska oprema
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo
Nemedicinska oprema
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo
VIRI FINANCIRANJA
SKUPAJ (I + II + III)

3

47.048

0

197.273
73.652

42.132
31.520
15 1.590.049

Realizirano v
obdobju
01.01.do
31.12.2007

183.350

2

80.142

0

178.769
247.497

0

187.326
325.680

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
44
#DIV/0!
#DIV/0!
105
132

0

90.279
157.218
1.606.882

7

120.166
205.514
1.549.716

133
131
96

Načrtovano v
obdobju 01.01.
do 31.12.2008

Realizirano v
obdobju 01.01. do
31.12.2008

37.794

20.500

47.585

37.794

20.500

47.585

49.681
49.681

100.000
100.000

175.105
175.105

1.502.574
1.428.922
316.024

1.486.382
1.238.885
675.285

1.327.025
1.001.345
404.963

32.000

23.087

963.392
149.506

384.750
146.850

299.500
273.795

73.652
59.282

247.497
247.497

325.680
199.184
29.561

14.370
1.590.049

1.606.882

1.575
95.360
1.549.716

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
95
442
285
652
97

Indeks Indeks
realizir realizira
ano 08 no 08 /
/
realizira
načrto
no 07
vano
08
232,12
1,26
232,12
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
175,11
175,11
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
89,28
80,83
59,97
#DIV/0!
72,15
#DIV/0!
77,84
186,45
#DIV/0!
131,59
80,48
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
96,44

1,26
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3,52
3,52
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,88
0,70
1,28
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,31
1,83
#DIV/0!
4,42
3,36
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,11
#DIV/0!
0,97

42

5. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH
DELIH V LETU 2008
Stroški investicijsko vzdrževalnih del znašajo 48.649,79 EUR in se nanašajo na planirana dela
na tovornih dvigalih v višini 11.851,81 EUR, za operacijske mize 14.123,96 EUR, za anestezijske
aparate 13.150,38 EUR, za parne kotle in inštalacijo pa 9.523,64 EUR.

6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA
ZA LETO 2008
Sredstva poslovnega izida za leto 2008 v znesku 109.689,39 EUR se namenijo za pokrivanje
presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

Podpis pooblaščenega računovodja :
Ivo Kastelič, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe :
Nives Rener, univ.dipl.ekon.

Datum: 27.02.2009
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