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UVOD 
 

 

 

V Psihiatrični bolnišnici (PB) Vojnik smo zaključili poslovno leto 2014 s pozitivnim poslovnim 

izidom (presežkom prihodkov nad odhodki)  181.702 EUR, kar znaša 3,18 % prihodkov. Rezultat  

je bistveno ugodnejši od leta 2013, ko je bil negativen, 415.538 EUR. Če upoštevamo dejstvo, da je 

v letu 2013 poknjižena celotna odprava ¾ plačnih nesorazmerij, znaša primerljivi rezultat iz leta 

2013 še vedno negativnih 131.858 EUR. Pozitiven poslovni rezultat je posledica izpolnitve 

delovnega programa, racionalizacij pri stroških materiala in storitev, ki nikoli niso šle na 

škodo pacientov, in nekoliko ugodnejšega financiranja. 

 

V Programu dela in finančnega načrta za leto 2014 smo si zastavili 14 ciljev. 11 smo jih že 

realizirali, trije so ostali nerealizirani. Nerealizirane cilje iz leta 2014, ki se nanašajo na preventivne 

zdravstvene preglede zaposlenih, raziskavo zadovoljstva zaposlenih ter pridobitev certifikata 

kakovosti in akreditacije, bomo realizirali v letu 2015. Cilje smo realizirali 79 %, kar je bolje kot v 

letu 2013, ko smo jih realizirali 73 %. 

 

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Splošnega dogovora 

(SD) za pogodbeno leto 2014, je bila dne 16. 5. 2014 med Zavodom za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije (ZZZS), Območno enoto (OE) Celje in PB Vojnik sklenjena Pogodba o izvajanju 

programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z veljavnostjo od 1. januarja dalje. Prav 

tako sta bila tekom leta 2014 sprejeta Aneks št. 1 in št. 2 k SD, na njuni osnovi pa sta bila ustrezna 

aneksa podpisana tudi med ZZZS in PB Vojnik. Tako nam je Aneks št. 1, ki je bil podpisan dne 25. 

8. 2014, dodatno priznal obseg programa v bolnišnični dejavnosti za en primer (na 1.220 primerov), 

zaradi spremenjene dikcije glede organizacije oddelkov neakutne bolnišnične obravnave v Aneksu 

št. 1 k SD pa je bila priznana tudi višja cena BOD neakutne bolnišnične obravnave. Aneks št. 2 k 

Pogodbi pa pomeni povečanje programa specialistično ambulantne dejavnosti psihiatrija za en tim 

(na 5,2 tima) zaradi prenosa programa koncesije za opravljanje specialistično ambulantne psihiatrije 

od 1. 10. 2014 dalje. 

 

Svet zavoda PB Vojnik je v letu 2014 potrdil Program dela in finančni načrt in dva njegova 

rebalansa. Prvi se je nanašal na spremembe nekaterih postavk v okviru razpoložljivih sredstev za 

investicijska vlaganja, drugi pa na anekse k Splošnemu dogovoru in Pogodbi med PB Vojnik in 

ZZZS. Za sprejet Program dela in finančni načrt kot tudi za oba njegova rebalansa smo prejeli 

soglasje Vlade RS. 

 

V letu 2014 smo dosegli oziroma presegli zastavljeni delovni program v vseh dejavnostih in 

opravili 1.224 primerov v bolnišnični dejavnosti, 30 primerov skupnostnega psihiatričnega 

zdravljenja, 13.683 specialistično ambulantnih pregledov, 1.520 pregledov na področju klinične 

psihologije in 1.764 BOD neakutne bolnišnične obravnave. Poleg realizacije programa na osnovi 

pogodbe z ZZZS je bilo v letu 2014 realizirano in zaračunano tudi 6 primerov na osnovi predpisov 

o konvencijah. Na podlagi istih predpisov je bilo opravljenih in zaračunanih tudi 38 pregledov v 

specialistično ambulantni dejavnosti psihiatrije, 37 pregledov pa je bilo opravljenih za paciente 

samoplačnike. 

 

V letu 2014 smo z obstoječimi in novimi orodji racionalizirali naročanje, nabavo in porabo 

materiala ter storitev.  Pomembna dopolnitev postopkov pa je bila izvedena s tem, da so se popisi 

zdravil in drugega materiala izvedli tudi med letom in tudi na bolnišničnih oddelkih. Na sestankih v 

zvezi z vzpostavitvijo evidenc zdravil so bili dogovorjeni postopki in dana pojasnila ter navodila v 

zvezi z novo uvedenimi postopki spremljave nabave, porabe ter evidentiranja stanja zalog v lekarni 

in na bolnišničnih oddelkih.   
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Konec leta 2014 je bilo v PB Vojnik zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi 156 delavcev, od tega 

so bile tri delavke na porodniški oziroma na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni. Število zaposlenih 

se je v primerjavi z letom 2013 povečalo, ker nam je bil priznan povečan obseg programa s strani 

plačnika ZZZS (prevzem programa koncesionarja), kar je skladno z 2. rebalansom Programa dela in 

finančnega načrta.  

 

V tem letu smo v dveh obrokih  izplačali ¾ plačnih nesorazmerij, skupaj z zamudnimi 

obrestmi 286.877 EUR. V upravnem nadzoru leta 2010 je bilo ugotovljeno, da je bil v obdobju 

avgust 2008 -  september 2010 v nasprotju z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju  izplačan 

nepravilno določen dodatek za delo z osebami s težjo duševno ali telesno motnjo, okvaro, 

prizadetostjo in oviranostjo. Zato smo v letu 2014, na osnovi zakonodaje, z 12 delavci sklenili 

dogovor o vračilu preveč izplačanih plač. Osmim delavcem, katerih plača je nižja od minimalne, 

smo lahko dolg odpisali. S tem smo izpolnili in izvedli napovedane ukrepe in odpravili posledice 

napačno določenega dodatka. 

 

Največjo investicijo v izvedbo podzemnega hodnika in selitev transformatorske postaje smo 

realizirali v celoti in za vsak del investicije pridobili ustrezno uporabno dovoljenje. Investicija v letu 

2014 je 603.708 EUR.  Če k tej investiciji prištejemo še investicije v ostala osnovna sredstva in 

drobni inventar 27.893 EUR, lahko ugotovimo, da je vrednost vseh investicij 631.601 EUR. 

Financirali smo jih iz amortizacijskih sredstev tekočega in preteklih let in v skupnem znesku 

nismo presegli za to področje načrtovanih finančnih sredstev.  
 

Financiranje investicij je, glede na velikost, v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po načelu denarnega toka sicer glavni razlog za presežek odhodkov nad prihodki; 

238.584 EUR. Na rezultat je vplivalo tudi izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij. Je pa rezultat ugodnejši 

kot v letu 2013 in prav tako ugodnejši od načrtovanega.  

 

PB Vojnik ob koncu leta nima neporavnanih zapadlih obveznosti do delavcev, države in 

poslovnih partnerjev. Obveznosti poravnavamo v zakonsko predpisanih rokih. 

 

Spor med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljico PB Vojnik in Občino Vojnik, ki je vpisana kot 

zemljiško knjižna lastnica nepremičnin, s katerimi upravlja naša bolnišnica, je trajal dlje časa. 

Republika Slovenija je vložila izpodbojno tožbo za izbris lastninske pravice, razpisani sta bili dve 

obravnavi. V letu 2013 smo kot stranski intervenient v postopku prejeli  sodbo Okrožnega sodišča v 

Celju, v kateri je razsodilo, da so nepremičnine, s katerimi upravlja PB Vojnik, last tožeče stranke 

in se dovoljuje vknjižba lastninske pravice na ime Republika Slovenija.  V letu 2014 je sodbo 

potrdilo tudi Višje sodišče v Celju.  

 

V PB Vojnik ocenjujemo, da smo poslovno leto 2014 uspešno zaključili. 
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 

IME: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK 

SEDEŽ: Celjska cesta 37, 3212  VOJNIK 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5685800000 

ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: 27936 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: SI44691025 

ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: 01100-6030279349 

TELEFON: 03 78 00 100 

TELEFAX: 03 78 00 200 

SPLETNA  STRAN: http://www.pb-vojnik.si 

USTANOVITELJ: Republika Slovenija 
DATUM USTANOVITVE: 12. januar 1993 

 

DEJAVNOST 

 

Psihiatrična bolnišnica Vojnik je specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na 

sekundarni ravni tako, da zdravi ljudi, ki imajo duševne motnje ali duševne bolezni ali duševne 

spremembe zaradi okvare možganovine ali so odvisni od psihoaktivnih snovi. 

 

Dejavnost obsega: 

 

 dejavnost lekarn, 

 dejavnost menz, 

 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n., 

 bolnišnično zdravstveno dejavnost, 

 specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost, 

 druge zdravstvene dejavnosti, 

 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic. 

 
ORGANI ZAVODA so: 

 

 svet zavoda, 

 direktor, 

 strokovni direktor, 

 strokovni svet, 

 drugi organi zavoda. 

 

 

Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, ki ima sedem članov. Sestavljajo ga predstavniki: 

 

 ustanovitelja          -  4 člani 

 Občine Vojnik       -  1 član 

 zaposlenih             -  1 član 

 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) -  1 član. 
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Na dan 31. 12. 2014 so Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik sestavljali naslednji člani: 

 

 mag. Vlasta Kovačič Mežek, predsednica, predstavnica ustanovitelja, 

 Dušan Hus, član, predstavnik ustanovitelja, 

 Urška Aljaž, članica, predstavnica ustanovitelja, 
 mag. Peter Požun, član, predstavnik ustanovitelja,  

 Milan Dečman, član, predstavnik Občine Vojnik, 

 Albin Apotekar, podpredsednik, predstavnik zaposlenih, 

 mag. Igor Urlep, član, predstavnik zavarovancev. 

 
 

PREDSTAVITEV ZAVODA 

 

Začetki delovanja Psihiatrične bolnišnice Vojnik segajo v leto 1890, ko je bil objavljen sklep 

deželnega zbora o prodaji državnih vrednostnih papirjev, s katerimi so se zagotovila sredstva za 

nakup zemljišča in gradnjo hiralnice. Od privatnih lastnikov je bilo odkupljeno nekaj nad 6 ha 

zemljišč, zgrajeno je bilo glavno hiralnično poslopje, ki je imelo 44 sob za oskrbovance, 

gospodarsko poslopje in mrtvašnica, zavod pa so slovesno odprli 27. decembra 1891. Tekom let in 

družbenih sprememb so se spreminjali tudi lastniki in nazivi zavoda, od Oblastne hiralnice v 

Vojniku, preko Doma onemoglih do Doma oskrbovancev v Vojniku, ki je bil 31. marca 1959 

ukinjen.  

 

Prostore so temeljito obnovili in 12. decembra 1959 je bil slovesno odprt Nevropsihiatrični oddelek 

Splošne bolnišnice Celje. Kasneje se je preimenoval v TOZD Nevropsihiatrija Vojnik, po preselitvi 

nevrološkega oddelka v novi trakt celjske bolnišnice leta 1989 pa je v Vojniku ostal le Psihiatrični 

oddelek. V času preoblikovanja Zdravstvenega centra Celje se je oddelek odločil za osamosvojitev 

in ustanovitev samostojnega javnega zavoda.  Lastnik in ustanovitelj je postala Vlada Republike 

Slovenije in od 12. 1. 1993 ima ustanova naziv Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik. Tako 

smo v letu 2009 obeležili 50 letnico delovanja psihiatrične dejavnosti v Vojniku, v januarju 2013 pa 

dvajsetletnico samostojnosti. 

 

Dejavnost zavoda je v bistvu od ustanovitve dalje enaka – skrb za sočloveka, pomoč v njegovih 

težkih trenutkih, ko je pomoči najbolj potreben. Od leta 1959 je ta pomoč specialistična, usmerjena 

na bolnikovo duševnost in njegovo počutje. Danes zavod s psihiatričnimi storitvami oskrbuje regijo 

s približno 320.000 prebivalci in razpolaga s 185 posteljami. Glede na velikost gravitacijskega 

območja, kateremu zagotavlja psihiatrično zdravstveno varstvo in glede na razširjenost in pestrost 

patologije, so posteljne kapacitete več kot skromne, saj pride na 1000 prebivalcev le malo več kot 

polovico postelje. 

 

Ves čas delovanja, posebej pa še v obdobju samostojnosti zavod skrbi za strokovni in poslovni 

napredek, izboljšujejo se bivalni pogoji bolnikov, delovne razmere zaposlenih, veliko pozornosti 

namenja vzdrževanju in  modernizaciji objektov ter urejanju okolice in parka ter zunanjemu videzu 

bolnišnice. 

 

Pretežni del prihodka (več kot 90 %) Psihiatrična bolnišnica Vojnik ustvari z nudenjem storitev 

(tako bolnišničnih kot specialistično-ambulantnih) na osnovi  Pogodbe o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev, ki jo vsako leto sklene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), 

Območno enoto  Celje.  Druge prihodke pa pridobiva še iz prostovoljnega zdravstvenega 

zavarovanja ter, manjši del, iz opravljanja nezdravstvenih storitev.  
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Bolnišnica se povezuje z drugimi subjekti v zdravstvu, predvsem z Ministrstvom za zdravje kot 

lastnikom in  ZZZS kot plačnikom ter drugimi zdravstvenimi ustanovami na primarni, sekundarni 

in terciarni ravni. Smeri razvoja bolnišnice so usklajene s programom Ministrstva za zdravje. 

Bolnišnica je dolžna delovati po načelih dobrega gospodarjenja in izpolnjevati vse zakonske in 

pogodbene obveznosti. To ji je vseskozi tudi uspevalo, saj je vsa leta (razen predlanskega, ko so se 

cene zdravstvenih storitev, ki jih nudi, nerazumno znižale) poslovala pozitivno, presežke pa vlagala 

v izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev pacientov in zaposlenih.  Je tudi učna bolnišnica za 

dijake srednje zdravstvene šole in za del programa pripravništva (psihiatrična zdravstvena nega) za 

poklic diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik ter študentom ob delu 

Fakultete za zdravstvene vede Maribor in Ljubljana (mentorstvo kliničnih vaj). Del praktičnega 

izobraževanja opravljajo tudi pripravniki iz Splošne bolnišnice Celje, Bolnišnice Topolšica in 

regijskih zdravstvenih domov ter  zdravniki -  specializanti psihiatrije in družinske medicine.  

 

 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 

 

Podrobnejša organizacija PB Vojnik je razvidna iz grafa št. 1. 
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Graf 1: Podrobnejša organizacija PB Vojnik 
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VODSTVO ZAVODA 

 

Psihiatrično bolnišnico Vojnik od 1. 6. 2014 dalje vodi direktor Marjan Javornik, univ. dipl. ekon. 

(pred tem jo je vodila v. d. direktorice Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psihiatrije), 

strokovna direktorica je (od 1. 7. 2014  dalje) Metoda Vidmar Vengust, dr. med., spec. psihiatrije,  

pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege pa je mag. Anita Goričan, dipl. m. s. 
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PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK 
Celjska cesta 37, 3212 V O J N I K 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

POSLOVNO 

POROČILO ZA 

LETO 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorna oseba: 

direktor 

Marjan Javornik, univ. dipl. ekon. 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007, 

102/2010: 

 

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

uporabnika; 

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja 

posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 

kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v 

njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

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

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, 

kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. 

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih 

ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

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

investicijskih vlaganjih. 
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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. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP) 

 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 

58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13) 

 Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-

ZPPKZ, 40/12-ZUJF) 

 Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi 

 Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS, skupaj 

z Aneksoma št. 1 in 2. 

 

 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila 

 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-

ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13), 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 

št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14), 

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE) 

 Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 

104/10, 104/11), 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14), 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12), 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13), 

 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 

97/09, 41/12), 

 Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje RS (Uradni list RS, št. 

7/10, 3/13), 

 Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in 

tržno dejavnost Ministrstva za zdravje RS (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 

2011). 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5581
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201346&stevilka=1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006114&stevilka=4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
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c) Akt o ustanovitvi zavoda 

 

 Odlok o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod 

Psihiatrična bolnišnica Vojnik (12. 1. 1993), 

 Sklep o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni 

zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (21. 9. 1995), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka 

Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (3. 10. 2006), 

 Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni 

zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (21. 12. 2010). 

 Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni 

zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (10. 12. 2013). 

 

 

d) Interni akti zavoda 

 

 Statut Psihiatrične bolnišnice Vojnik s spremembami in dopolnitvami, 

 Pravilnik o računovodstvu, 

 Navodilo o načinu povračila stroškov zaposlenih v zvezi z delom, 

 Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, 

 Navodilo o krogotoku knjigovodskih listin, 

 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, 

 Pravilnik o določitvi seznama in števila dežurnih delovnih mest, časa opravljanja dežurne 

službe in strokovnega področja, na katerem se opravlja dežurstvo, 

 Pravilnik za oddajo javnih naročil,  

 Pravilnik o notranjem revidiranju,  

 Register tveganj, 

 Sistemizacija delovnih mest JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in 

dopolnitvami, 

 Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti, 

 Pravilnik o evidentiranju prisotnosti na delovnem mestu s spremembami in dopolnitvami,   

 Pravilnik o delovnem času v JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in 

dopolnitvami, 

 Pravilnik o vrstah izolacijskih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 

v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, 

 Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril, 

 Pravilnik o določitvi števila dni letnega dopusta iz naslova posebnih pogojev (delovnih 

pogojev in psihičnih obremenitev), 

 Navodilo za upravljanje z dokumentarnim gradivom v JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 

 Poslovnik o delovanju in uporabi internega alarmnega sistema v PB Vojnik,  

 Poslovnik o uporabi in ravnanju s službenimi karticami, ključi in daljinskimi upravljalniki, 

 Poslovnik o volitvah delavcev v svet delavcev, 

 Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju dostojanstva 

delavcev na delu v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, 

 Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in 

izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc,  

 Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Psihiatrični 

bolnišnici Vojnik, 

 Spremembe in dopolnitve Sistemizacije delovnih mest Javnega zavoda Psihiatrična 

bolnišnica Vojnik.  



 

16 

 

2  DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

Dolgoročni cilji naše bolnišnice so:  

 

 delovati poslovno uspešno, strokovno in kakovostno, 

 postati prepoznavni  v ožji in širši okolici, 

 biti prijazen do bolnikov, 

 delovati timsko ter se povezovati z drugimi zdravstvenimi ustanovami, 

 uresničevati naše osnovno poslanstvo – skrb za duševno zdravje, 

 urediti bivalne in delovne pogoje, 

 aktivno sodelovati pri oblikovanju zdravstvene politike na nivoju države, 

 skrbeti za stalen strokovni razvoj zaposlenih, 

 uvajanje novih storitev, 

 ohraniti status učne ustanove z izvajanjem praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in 

študentov visokošolskih zavodov. 

 

Osnovni dolgoročni cilji dejavnosti so bili zastavljeni  v Javnem zavodu Psihiatrična bolnišnica 

Vojnik ob njegovi ustanovitvi leta 1993 in se v zadnjih dvajsetih letih niso bistveno spreminjali. 

Pogodbene obveznosti do ZZZS definirajo fizični obseg in vsebino našega dela.  

 

Še vedno ostaja odprto vprašanje standardov in kadrovskih normativov. Oboje bi dolgoročno 

definiralo dejavnost psihiatrične oskrbe v naši regiji, pa tudi širše. V zadnji polovici leta 2012 se je 

le uredilo financiranje skupnostne psihiatrije, ki bo razbremenila tako bolnišnične in ambulantne 

specialistične obravnave. Program je bil razdeljen na vse psihiatrične bolnišnice in psihiatrični 

oddelek UKC Maribor, s tem da je enkrat večji delež pripadel PB Idrija. Prihodnost pa bo pokazala 

vse učinke tega programa (ekonomski, strokovni, socialni, sociološki vidik). 

 

V zadnjih letih so se pokazale vse slabosti centralnega planiranja specializacij. V tem sistemu 

planiranja prihaja vedno znova do bega zdravnikov specialistov v centre, kar seveda ni bilo 

»planirano« ob dodelitvi specializacij na osnovi potreb in kadrovskih planov posameznih regij.  

 

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik z zadovoljstvom ugotavljamo, da je naš, ob ustanovitvi prvi in 

prioritetni cilj – ureditev bivalnih in delovnih pogojev, bil v glavnem dosežen. Pred nami so še 

manjši organizacijski premiki s ciljem racionalizacije poslovanja in preusmeritev naše pozornosti na 

strokovno rast zavoda.  
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3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 

Letni cilji zavoda v letu 2014, ki izvirajo iz strateških ciljev, so navedeni v poglavju 4 OCENA 

USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV. 
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4  OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev 
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Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji v glavnem doseženi, 

nekatere aktivnosti se še izvajajo in bodo zaključene predvidoma v letu 2015, določene  pa se bodo 

izvajale dlje časa, po fazah, in jih bomo opredelili v planskih dokumentih. Glede doseganja oz. 

nedoseganja posameznih ciljev je prikazanega več v nadaljevanju po posameznih področjih 

delovanja. 

 

 

4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 

 

4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev (Pogodba), ki jo Psihiatrična bolnišnica Vojnik 

(PB Vojnik) vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev Zavodom za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (ZZZS), odločilno vpliva na pogoje poslovanja, saj sta v pogodbi 

dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZZS mora opraviti PB Vojnik in sredstva, ki jih 

bo bolnišnica za opravljeno delo prejela. 

 

Pred sklenitvijo pogodbe mora biti sprejet izhodiščni dokument, ki v Sloveniji določa programe, 

kapacitete in sredstva za zdravstveno varstvo. To je Splošni dogovor (SD), ki ga za vsako leto 

sprejmejo partnerji: Ministrstvo za zdravje, ZZZS, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, 

Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih 

zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje.  

 

Na podlagi 63., 64. in 65. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. 

list RS, št. 9/1992 in nasl.) in SD za pogodbeno leto 2014, je bila dne 16. 5. 2014 med ZZZS, OE 

Celje in PB Vojnik sklenjena Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno 

leto 2014 z veljavnostjo od 1. januarja dalje. Prav tako sta bila tekom leta 2014 sprejeta Aneks št. 1 

in št. 2 k Splošnemu dogovoru, na njuni osnovi pa sta bila ustrezna aneksa podpisana tudi med 

ZZZS in PB Vojnik. Tako nam je Aneks št. 1, ki je bil podpisan dne 25. 8. 2014, dodatno priznal 

obseg programa v bolnišnični dejavnosti za en primer (1.220), zaradi spremenjene dikcije glede 

organizacije oddelkov neakutne bolnišnične obravnave v Aneksu št. 1 k SD pa je bila priznana tudi 

višja cena BOD neakutne bolnišnične obravnave. Aneks št. 2 k Pogodbi pa pomeni povečanje 

programa specialistično ambulantne dejavnosti psihiatrija za en tim (na 5,2 tima) zaradi prenosa 

programa koncesije za opravljanje specialistično ambulantne psihiatrije od 1. 10. 2014 dalje. 

 

 

 

4.2.2 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2014 do ZZZS in ostalih  

          plačnikov 

 

 

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (1. in 2. del - tabeli sta izpolnjeni v priloženi 

excelovi datoteki) 
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Tabela 2: Realizacija delovnega programa 

 

 
 

Ob primerjavi kazalcev fizičnega obsega dela lahko ugotovimo, da je bil v letu 2014 na področju 

bolnišnične dejavnosti opravljen nekoliko večji obseg dela kot v letu 2013, prav tako nekoliko večji 

od planiranega.  Skupnostno psihiatrično zdravljenje je bilo zaključeno v 30 primerih, prav tako kot 

v letu 2013 in tudi v višini planiranega. V neakutni bolnišnični obravnavi je bilo realiziranih 2.355 

BOD, kar je nekoliko manj kot v letu 2013 in za 33,50 % (591 BOD) več kot je bilo planirano. 

ZZZS nam je priznal in plačal 427 BOD nad planom. 

 

Na področju specialistično ambulantne dejavnosti psihiatrija je bil program dosežen v višini 99,47 

% v primerjavi s planom, v primerjavi z realizacijo leta 2013 pa je bil večji za 13,40 %  (planirani 

obseg se je s prenosom koncesije od 1. 10. 2014 dalje povečal za en tim oz. 37.959 točk na letnem 

nivoju). Program klinične psihologije je bil opravljen v večjem obsegu od planiranega (indeks 

131,29 pri točkah oz. 138,18 pri pregledih), prav tako je obseg tudi precej višji od doseženega v letu 

2013 (indeks 112,99 pri točkah oz. 114,46 pri pregledih).  

 

Poleg realizacije programa na osnovi pogodbe z ZZZS je bilo v letu 2014 realizirano in zaračunano 

tudi 6 primerov na osnovi predpisov o konvencijah. Na podlagi istih predpisov je bilo opravljenih in 

zaračunanih tudi 38 pregledov  (429 točk) v specialistično ambulantni dejavnosti psihiatrije, 37 

pregledov (222 točk) pa je bilo opravljenih za paciente - samoplačnike. 

 

Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2013 (vključno z Aneksoma št. 1 in 2)  in 

Pogodbe 2014 (vključno z Aneksoma 1 in 2) ter plačane vrednosti 2014 v EUR ter deležih 

posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo (obvezno in prostovoljno zavarovanje) 
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Graf 2: Primerjava finančnih načrtov ter plačane vrednosti 

 

 
 

 

 

4.3 POSLOVNI IZID 

 

Tabela 4: Poslovni izid po letih v EUR 

 

Besedilo 
Leto 2013 Leto 2014 INDEKS  

v EUR v EUR 2014/2013 

PRIHODKI 5.556.688 5.721.539 102,97 

ODHODKI 5.972.226 5.539.837 92,76 

POSLOVNI IZID -415.538 181.702   

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0   

POSLOVNI IZID z upoštevanjem davka -415.538 181.702   

DELEŽ PRESEŽKA  
-7,48 3,18   

V CELOTNEM PRIHODKU 

 

 

 
             

 

Grafični prikaz prihodkov, odhodkov in poslovnega izida v letih 2013 in 2014 je naslednji: 
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Graf 3: Pregled prihodkov, odhodkov ter poslovnega izida 

 

 
 

 

Iz tabele in grafa poslovnega izida je razvidno, da so se prihodki v letu 2014 v primerjavi z letom 

2013 povečali (indeks 102,97), odhodki pa so se znižali (za 7,24 indeksnih točk). Posledica tega se 

kaže kot presežek odhodkov nad prihodki v višini 181.702 EUR. Delež presežka prihodkov nad 

odhodki v prihodkih znaša 3,18 %.  

 

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

2014, ki se nahaja v prilogi. 
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5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 

POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 

 

V letu 2014 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih dogodkov, ki bi vplivali na izvajanje programa 

dela. 
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6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

MEDLETNA PRIMERJAVA  
 

V Programu dela in finančnega načrta za leto 2014 si je PB Vojnik zastavila 14 ciljev, od teh jih je 

11 realizirala v celoti, trije so ostali nerealizirani, tako da je bila povprečna realizacija 79 % 

(podrobnejši prikaz je v Tabeli 1 – Realizacija letnih ciljev).  

 

V letu 2013 je bilo od 16 zastavljenih letnih ciljev v celoti realiziranih 11 ciljev, dva sta bila 

realizirana delno, tako da je bila povprečna realizacija 73 %. Ko primerjamo odstotek povprečne 

realizacije zastavljenih ciljev, ugotavljamo, da je bila ta v letu 2014 za 8,22 indeksnih točk višja kot 

v predhodnem letu. 
 

S področja finančnega poslovanja v nadaljevanju predstavljamo tabeli 5 in 6. 

 

Tabela 5: Prihodki PB Vojnik po vrstah 

 
  Realizacija 

za l. 2013      
v EUR 

Struk. 
v % 

Finančni 
načrt za 
l. 2014 v 

EUR 

Struk. 
v % 

Realizacija 
za l. 2014      

v EUR 

Struk. 
v % 

Indeks 

Vrsta prihodka  Real. 
2014/ 

Real. 
2014/ 

  real. 2013 FN 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 : 2 9 = 6 : 4 

Prihodki iz obvezn. in prost. zavarov. ter dopl. 5.367.624 96,60 5.292.000 95,99 5.439.917 95,08 101,35 102,80 

Prihodki od refundacij (specializ., pripravništvo) 123.259 2,22 163.000 2,96 203.965 3,56 165,48 125,13 

Prihodki od ostalih plačnikov 5.244 0,09 6.000 0,11 19.038 0,33 363,04 317,30 

Prihodki za nezdravstvene storitve  29.677 0,53 32.000 0,58 33.613 0,59 113,26 105,04 

Finančni, prevrednotov. in drugi poslovni prih. 30.884 0,56 20.000 0,36 25.006 0,44 80,97 125,03 

SKUPAJ PRIHODKI 5.556.688 100,00 5.513.000 100,00 5.721.539 100,00 102,97 103,78 

 

 

Tabela 6: Stroški PB Vojnik po vrstah 

 
  

Realizacija 
za l. 2013      

v EUR 

Struk. 
v % 

Finančni 
načrt za 
l. 2014 v 

EUR 

Struk. 
v % 

Realizacija 
za l. 2014      

v EUR 

Struk. 
v % 

Indeks 

Vrsta odhodka  Real. 
2014/ 

Real. 
2014/ 

  real. 2013 FN 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 : 2 9 = 6 : 4 

Stroški materiala  688.574 11,53 605.000 10,97 581.867 10,50 84,50 96,18 

Stroški storitev 460.027 7,70 412.000 7,47 408.542 7,37 88,81 99,16 

Amortizacija  191.288 3,20 195.000 3,54 195.000 3,52 101,94 100,00 

Stroški dela 4.572.847 76,57 4.272.000 77,49 4.314.571 77,88 94,35 101,00 

Drugi odhodki 59.490 1,00 29.000 0,53 39.857 0,72 67,00 137,44 

SKUPAJ ODHODKI 5.972.226 100,00 5.513.000 100,00 5.539.837 100,00 92,76 100,49 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI -415.538   0   181.702       

 

 

Kot lahko vidimo iz obeh tabel, so se v letu 2014 prihodki v primerjavi z letom 2013 povečali za 

2,97 indeksnih točk (v primerjavi s finančnim načrtom za 3,78 indeksne točke), odhodki pa so se 

zmanjšali za 7,24 indeksnih točk (v primerjavi s planom so se povečali za 0,49 indeksnih točk). 

Rezultat tega se kaže kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 181.702 EUR. 

 

Kronološki prikaz prihodkov, presežka prihodkov  nad odhodki in deleža presežka prihodkov v 

prihodkih v obdobju 2004 do 2014 je prikazan v naslednji tabeli in grafih. 
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Tabela 7: Prikaz prihodkov, presežka prihodkov nad odhodki in deleža presežka prihodkov v 

prihodkih PB Vojnik v letih 2004 do 2014 

 

 

LETO 
PRIHODKI  PRESEŽEK PRIH. DELEŽ PRESEŽKA  

EUR NAD ODHODKI - EUR PRIH. V PRIHODKIH 

2004 6.274.879 290.018 4,62% 

2005 6.173.289 136.430 2,21% 

2006 5.525.513 375.651 6,80% 

2007 5.541.011 117.323 2,12% 

2008 6.485.324 160.246 2,47% 

2009 6.621.623 33.380 0,50% 

2010 6.572.598 65.185 0,99% 

2011 6.590.706 20.197 0,31% 

2012 6.132.962 4.280 0,07% 

2013 5.556.688 -415.538 -7,48% 

2014 5.721.539 181.702 3,18% 

POVPREČJE 6.108.739 88.079 1,44% 
 

 

Graf 4: Prihodki ter presežek prihodkov nad odhodki v letih 2004 - 2014 
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Graf 5: Delež presežka prihodkov nad odhodki v prihodkih v letih 2004 – 2014 
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7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

 

7.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 

 

Obrazec 7: Kazalniki poslovne učinkovitosti so določeni v prilogi BOL II/b-8 Splošnega 

dogovora za pogodbeno leto 2014 in se izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo.  

Obrazec se nahaja v priloženi Excelovi datoteki »Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2014«. 

 

7.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 8: Finančni kazalniki poslovanja 

 

ZAP.  
ŠT. 

KAZALNIK LETO 2013 LETO 2014 INDEKS 2014/2013 

1. Kazalnik gospodarnosti 0,93 1,03 110,75 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 0,04 0,04 100,00 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev 6,43 2,44 37,95 

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,86 0,89 103,49 

5. Dnevi vezave zalog materiala 3,44 4,58 133,08 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 0,93 0,94 101,08 

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

8. Kazalnik zadolženosti 0,13 0,07 53,85 

9. Pokrivanje kratkor. obvezn. z gibljivimi sredstvi 3,23 4,05 125,39 

10. Prihodkovnost sredstev 0,76 0,72 94,74 

 

 

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 887) se je v letu 

2014 v primerjavi z letom 2013 povečal za 10,75 indeksnih točk, saj so se prihodki povečali, 

odhodki pa so se zmanjšali.  

2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS (priznana amortizacija s strani ZZZS/ 

celotni prihodki iz pogodb z ZZZS)  je v letu  2014 ostal na enaki ravni kot leta 2013. 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v 

ceni storitev). V letu 2014 je bil znesek investicij precejšen, za to smo porabljali sredstva 

amortizacije tekočega leta in neporabljena sredstva amortizacije iz preteklih let. Zaradi tega je 

tudi delež porabljenih sredstev v primerjavi s priznano amortizacijo večkratnik letno priznane 

amortizacije, vendar vseeno za 62,05 indeksnih točk manjši od deleža v letu 2013, saj je bil 

znesek investicij v letu  2014 bistveno nižji od zneska investicij v letu 2013. 

4. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga 

opredmetena osnovna sredstva AOP 006) se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečala 

za 3,49 indeksne točke, saj se je primerjalno veliko bolj povečal popravek vrednosti opreme 

kot pa nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.  

5. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365). Ta 

kazalnik se je v primerjavi z letom 2013 precej povečal (indeks 133,08),  vendar še vseeno 

ostaja na relativno nizki ravni (4,58 dni). Glavna razloga sta zmanjšanje stroškov porabe 

materiala in knjiženje zalog hrane, ki v letu 2013 ni bilo izvedeno. 

6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. 

dogovorjenih dni za plačilo). Koeficient plačilne sposobnosti ostaja na nizkem nivoju (pod 1) 
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in pomeni, da dobaviteljem plačujemo v dogovorjenem roku, kadar in kjer je možno, pa 

obveznosti poravnavamo pred rokom in koristimo cassa sconto. 

7. Koeficient zapadlih obveznosti (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do 

dobaviteljev AOP 871 / 12) ). Zapadlih neplačanih obveznosti nimamo. 

8. Kazalnik zadolženosti (tuji viri AOP 034+047+048+055) / obveznosti do virov sredstev AOP 

060). Kazalnik izkazuje tuje vire v obveznostih do virov sredstev, ki se je v primerjavi z letom 

2013 bistveno zmanjšal, praktično prepolovil, kar je posledica izplačila obveznosti, ki nam jo 

je naložil Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi izplačila tretje četrtine nesorazmerij v 

osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU).   

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034). 

Koeficient se je v letu 2014  bistveno povečal (za 25,39 indeksnih točk), kar je prav tako 

posledica  realizacije ZNIRPJU (v letu 2014 smo v celoti izplačali poravnali obveznosti do 

delavcev, prav tako pa smo plačali tudi vse pripadajoče davke in prispevke). 

10. Prihodkovnost sredstev (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po 

nabavni vrednosti AOP 002+004+006). Kazalnik nam pove, koliko prihodkov iz poslovne 

dejavnosti ustvarimo na enoto osnovnih sredstev po nabavni vrednosti. V letu 2014 se je 

prihodkovnost zaradi precejšnjega povečanja vrednosti osnovnih sredstev po nabavni 

vrednosti znižala (za 5,26 indeksnih točk).  
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8 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI 
 

8.1 KAZALNIKI KAKOVOSTI 

 

Tabela 9: Kazalniki kakovosti za leta 2012, 2013 in 2014 

 

 LETO 

2012 

LETO 

2013 

LETO 

2014 

Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 

oskrbnih dni          

0,152 0,058 0,244 

          - število padcev s postelje 8 3 13 

          - število oskrbnih dni 52.583 51.941 53.274 

    

Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 

hospitalizacij 

0,000 0,000 0,145 

   - skupaj število razjed 0 0 2 

   - od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici  0 0 1 

   - od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu 0 0 1 

Število vseh hospitaliziranih bolnikov 1.383 1.355 1.377 

    

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 1.248 1.220 1.230 

    

Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe    

 Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za 

 odkrivanje MRSA 

da da da 

- Število vseh hospitaliziranih bolnikov 1.383 1.355 1.377 

- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete 

nadzorne kužnine 

17 23 33 

- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA 0 1 3 

- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije 

  STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

0 1 0 

 

 

Kazalniki kakovosti predstavljajo pomemben del zagotavljanja kakovosti zdravstvene oskrbe kot 

merljiva lastnost, ki kaže stopnjo kakovosti zdravstvene oskrbe. V bolnišnici se kazalniki 

uporabljajo kot vodilo in osnovno orodje za izboljševanje zdravstvene oskrbe pacientov na podlagi 
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proučevanj odstopanj od pričakovanih rezultatov glede na zastavljene standarde. Poleg tega so 

vodilo za spremljanje, ocenjevanje, sprejemanje preventivnih in korektivnih ukrepov za 

izboljševanje kakovosti obravnave pacientov.  

 

V skladu z zahtevami Ministrstva za zdravje na področju zdravstvene nege spremljamo tako 

obvezne kazalnike kakovosti kot neobvezne kazalnike kakovosti, ki jih spremlja, vodi in obravnava 

komisija za kakovost v zdravstveni negi. O rezultatih analize obveznih kazalnikov kakovosti se 

poroča vsake tri mesece na Ministrstvo za zdravje, na kolegiju medicinskih sester, obdobna poročila 

dobijo vsi bolnišnični oddelki. O rezultatih neobveznih kazalnikov kakovosti se poroča 1x letno na 

kolegiju medicinskih sester, poročila prejmejo tudi vsi bolnišnični oddelki. Vsa poročila so zbrana 

in dosegljiva v zbirniku  bolnišničnih dokumentov. 

 

Med obveznimi kazalniki smo v letu 2014 spremljali: 

  

 število razjed zaradi pritiska, nastalih v bolnišnici in število razjed zaradi pritiska, ki so bile 

prisotne ob sprejemu pacienta v bolnišnico, 

 število padcev pacientov v bolnišnici, 

 kolonizacijo z MRSA. 

 

V okviru spremljanja neobveznih kazalnikov kakovosti smo v letu 2014 spremljali: 

 

 število pacientov pri katerih je bil uveden posebni varovalni ukrep, 

 število neželenih dogodkov pri pacientih, 

 število neželenih dogodkov pri zaposlenih/izvajalcih zdravstvene nege. 

 

 

8.1.1 Število vseh padcev v bolnišnici v letu 2014 

 

Spremljanje kazalnika temelji na: oceni pacienta s statistično značilnimi dejavniki tveganja, 

pravočasnem prepoznavanju ogroženih pacientov, ciljanem delovanju na dejavnike tveganja, 

predvidevanju možnosti padca, zagotavljanju varnega okolja za pacienta, vključevanju vseh 

zdravstvenih delavcev in sodelavcev, timskem delu, vzpostavitvi dobre komunikacije med 

zdravstvenimi delavci, natančnem dokumentiranju, računalniškem evidentiranju in analizi ter 

poročanju, motiviranju osebja, izobraževanju zdravstvenih delavcev. 

 

V okviru kazalnika smo spremljali: 

 

 število vseh padcev v bolnišnici, 

 število padcev s postelje, 

 število padcev s poškodbo, ki je zahtevala obravnavo v drugi bolnišnici. 

 

V obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 je padec utrpelo 58 hospitaliziranih pacientov - v 

povprečju 4,8 padcev na mesec in predstavlja 4,64 % glede na skupno število sprejetih pacientov. 

Glede na leto 2013, ko je bil delež padcev 3,89 % celotnega števila sprejetih pacientov, se je delež 

padcev v letu 2014 povečal za 0,75 odstotne točke. V primerjavi z letom 2012, ko je bil delež vseh 

padcev 5,01 % glede na skupno število sprejetih pacientov, se je delež vseh padcev zmanjšal za 

0,37 odstotne točke. 

 

V letu 2014 je  utrpelo padec iz postelje 13 pacientov (6x padec iz postelje in 7x zdrs pri vstajanju 

oz. posedanju v posteljo), medtem, ko so v letu 2013 padec iz postelje utrpeli 3 pacienti. Glede na 

vrsto se je  največ padcev (25x) zgodilo pri hoji. Najpogostejši vzrok za padec je zdrs (9x) in 
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nestabilnost (8x). V letošnjem letu  smo resnično vztrajali in spodbujali zaposlene k občutljivejšemu 

dojemanju padcev, evidentiranju  in posledično  doslednejšemu poročanju le-teh.  

Glede na starost je 22 pacientov, ki so utrpeli padec,  bilo starejših od 65 let. Padec je utrpelo še 28 

mlajših, pri 8-ih pacientih ni bilo podatka o starosti. V primerjavi z letom 2013 se je delež padcev 

pri mlajših pacientih zmanjšal glede na skupno število padcev iz 63,3 % na 48,3 %, vendar pa se je 

povečal delež padcev pri starejših pacientih iz 32,7 % na 37,9 % glede na skupno število padcev v 

letu 2014. 

 

Kot mesto padca je najpogosteje bila zabeležena bolniška soba (16x), hodnik (13x), dnevni prostor 

(11x), v kopalnici (6x), izven bolnišnice (5x) in na stopnišču (4x). Največ padcev se je zgodilo  v 

dopoldanskem in popoldanskem času (40x), v nočnem času je bilo zabeleženo 17 padcev, pri enem 

primeru ni bilo zabeleženega časa padca.  

 

V 25 primerih ni bilo posledic padca,  v 14 primerih je pacient utrpel udarnino, v 4 primerih je kot 

posledica bila le bolečina, v 6 primerih je bila posledica manjša rana oziroma v 7 primerih odrgnina, 

ki je bila oskrbljena na oddelku, v 1 primeru  je bilo potrebno rano sanirati v SB Celje, v 1 primeru 

si je pacient zlomil prst (pri rekreaciji) in je bila potrebna intervencija v SB Celje.  
 

 

Graf 6: Delež padcev glede na starost pacienta 
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Graf 7: Primerjava števila padcev po mesecih v letih 2012, 2013  in 2014 

 

 
 

Graf 8: Primerjava padcev po letih 
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Namen in cilj vodenja kazalnika je s pravočasno oceno ogroženosti za padec in preventivnim 

programom ter vsemi aktivnostmi zdravstvene nege preprečiti oziroma zmanjšati  pojavnost padcev 

in  s tem dvigniti kakovost zdravstvene obravnave. 

 

 

8.1.2  Število  razjed  zaradi  pritiska (RZP),   nastalih v  bolnišnici, in število  razjed  zaradi 

pritiska, ki so bile prisotne ob sprejemu pacienta v bolnišnico 

 

Spremljanje kazalnika temelji na: oceni pacienta s statistično značilnimi dejavniki tveganja za 

nastanek RZP, pravočasnem prepoznavanju ogroženih pacientov, ciljanem delovanju na dejavnike 

tveganja, predvidevanju možnosti za nastanek RZP, preprečevanju nastanka RZP, timskem delu in 

vzpostavitvi dobre komunikacije med člani tima, natančnem dokumentiranju, evidentiranju, 

poročanju, motiviranju osebja. 

  

V obdobju od 1. 1. 2014  do 31. 12. 2014 smo zabeležili skupno 2x RZP:  

 

 1x RZP, ki je bil prisoten že ob sprejemu v bolnišnico.  

 1x RZP, ki je nastal v času hospitalizacije. 

 

Namen in cilj vodenja kazalnika je s pravočasno oceno ogroženosti za nastanek in preventivnim 

programom ter vsemi aktivnostmi zdravstvene nege preprečiti oziroma zmanjšati  pojavnost RZP in 

s tem dvigniti kakovost zdravstvene obravnave. 

 

 

8.1.3  Število neželenih dogodkov  

 

V letu 2014 je bilo evidentiranih 76 neželenih dogodkov, kar predstavlja 6,08 % glede na skupno 

število sprejetih pacientov, medtem, ko smo v  letu 2013 evidentirali 51 neželenih dogodkov. 

Največji delež neželenih dogodkov (37) smo zabeležili na sprejemnem moškem oddelku, 13 na 

sprejemnem ženskem oddelku.  

 

Graf 9: Neželeni dogodki po oddelkih 
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Glede na naravo neželenih dogodkov je bilo zabeleženih skupaj 59 primerov pri pacientu. Od tega 

je bilo: 

 

 45 primerov neželenega dogodka s strani pacienta, kjer je posledice utrpel pacient. 

Najpogosteje je bila zaznana fizična agresija (20x), verbalno nasilje (7x), avtoagresija (4x), 

10x pri rekreaciji, poskus pobega 2x in drugi. 

 14 primerov neželenih dogodkov pri pacientih je bilo povzročenih s strani izvajalcev 

zdravstvene oskrbe. 

 

Pri izvajalcih zdravstvene nege in oskrbe smo zabeležili skupaj 15 primerov neželenih dogodkov. 

Od tega se je zgodilo 14 neželenih dogodkov pri izvajalcih zdravstvene nege in 1 pri zdravniku. 

Zabeležili smo:  

 

 4 primere neželenega dogodka pri izvajalcih zdravstvene nege zaradi: 

 kontaminacije s krvjo pacienta 1x, 

 vbod z iglo 2x, 

 vreznina 1x, 

 7 primerov fizične agresije s strani pacienta do zdravstvenega osebja, 

 3 primeri verbalnega nasilja s strani pacienta do zdravstvenega osebja, 

 1 primer verbalnega nasilja s strani svojcev 

 

Zabeležena sta bila še dva neželena dogodka:  

 

 v 1 primeru je bil poškodovan inventar zaradi fizičnega nasilja s strani pacienta, 

 in v 1 primeru poškodba izvajalca zdravstvene nege pri rokovanju z inventarjem. 

 

 

8.1.4  Število pacientov, pri katerih je bil uveden posebni varovalni ukrep 

 

V letu 2014 je bilo potrebno uvesti posebni varovalni ukrep pri 58-tih pacientih (43x pri moških in 

15x pri ženskah).   

 

 

8.1.5  Bolnišnične okužbe 

 

V bolnišnici smo skozi celo leto izvajali preventivne ukrepe, s katerimi smo poskušali preprečiti 

možnosti za nastanek bolnišničnih okužb. Ravnali smo se po napisanih navodilih ravnanja in 

ukrepanja za posamezna področja. Ob izbruhu pojava okužbe smo ukrepali po pisnih navodilih, ki 

jih je potrdila Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO), ki je, kadar je bilo potrebno,  

odredila tudi dodatne ukrepe za posamezne primere.  

 

V letu 2014 smo sprejeli 3 paciente, kolonizirane z MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus), nadzornih brisov smo odvzeli 33, med njimi je bilo odvzetih prvih brisov 31. 

ESBL (extended spectrum beta-lactamase) pozitivnih pacientov je bilo sprejetih 7, nadzornih brisov 

smo odvzeli 32, med njimi je bilo odvzetih prvih brisov 30, pozitivni so bili 4 brisi. 

Ob sprejemu nismo zabeležili nobenega pacienta, ki bi bil koloniziran z VRE (Vancomycin-

resistant Enterococcus). 

 

Pri vseh pacientih, ki so bili kolonizirani z okužbo, so bile na oddelkih narejene izolacije, tekom 

hospitalizacije smo izvajali vse možne preventivne ukrepe. Posebno pozorni smo bili pri pacientih, 

ki so težje sprejemali izolacijske ukrepe.  
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Črevesne okužbe 

 

Zadnji dan prejšnjega leta in prve dni januarja smo imeli na sprejemnem moškem oddelku izbruh 

črevesnih nalezljivih okužb, novi primeri so se pojavljali teden dni. V tem času je zbolelo 12 

pacientov in 5 zdravstvenih delavcev. Ob pojavu prvih primerov okužbe smo uvedli vse možne 

preventivne ukrepe za ustavitev možnosti širjenja okužbe na ostale paciente in osebje. Ker so se 

posamezni primeri okužbe še vedno pojavljali, smo uvedli še prepoved obiskov. V tednu dni nam je 

uspelo zajeziti nadaljnji prenos okužbe na oddelku.     

 

V februarju se je na sprejemnem moškem oddelku ponovila črevesna okužba. Zbolelo je 11 

pacientov in istočasno tudi na odprtem oddelku B 3 pacienti. Ob prvem primeru smo začeli izvajati 

vse potrebne ukrepe na oddelku, da bi preprečili širjenje okužbe in v parih dneh se novi primeri niso 

več pojavljali, zato strožjih dodatnih ukrepov ni bilo potrebno uvesti.  

 
 
Poškodbe z možnostjo prenosa okužbe 

 

Zabeležili smo 4 incidente.  Vboda z injekcijsko iglo sta bila dva, vreznina ena in eno politje s krvjo 

okuženega pacienta. Pri vseh je bil protokol ob incidentu izveden. 

 
 
Cepljenje 

 

Brezplačno cepljenje proti sezonski gripi je bilo organizirano za vse zaposlene v mesecu oktobru 

2014, za cepljenje se je odločilo 26 zaposlenih.  

 

V bolnišnici v lanskem letu nismo zaznali povečanega števila obolelih za gripo. 

 

 
Izobraževanje zaposlenih  

 
Udeleženci delavnice »Usposabljanje opazovalcev izvajanja higiene rok za potrebe spremljanja 

kazalnika kakovosti« so opravljali izpit o usposobljenosti za opazovanje kazalnika. 

 

Za vse zaposlene smo organizirali izobraževanje z naslovom Ukrepi pri izvajanju izolacije in 5 

trenutkov za higieno rok. Izvedli smo tudi delavnico s praktičnim prikazom in preskusom, kjer so 

vsi udeleženci izobraževanja lahko praktično preverili uspešnost izvajanja postopka razkuževanja 

rok. 

 

Zaposleni v kuhinji in delilnih kuhinjah so se udeležili izobraževanja Usposabljanje zaposlenih pri 

delu z živili, kjer so na koncu imeli tudi kratek preskus znanja s poudarkom na pravilnem ravnanju 

z živili in higieni rok. 

 
 
Obvladovanje legionelle pneumophila v pitni vodi 

 

Skozi vse leto izvajamo preventivne ukrepe, ki jih imamo zapisane v Načrtu preprečevanja 

razmnoževanja legionel v internem vodovodnem sistemu. Z odvzemom vzorcev smo opravili tudi 

mikrobiološko kontrolo vode in kontrolo legionelle pneumophila v vodi. Vzorci so bili pregledani v 

skladu s Pravilnikom o pitni vodi in so pokazali da legionelle pneumophila ni bilo v nobenem 

vzorcu. 
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Prehrana 

 

Sanitarno higienski pregled je bil opravljen štirikrat s strani NLZOH, Oddelek Celje. Ob vsakem 

obisku je bilo odvzetih določeno število brisov na snažnost in vzorca pripravljenega živila. Rezultati 

so bili vedno zadovoljivi. Ob manjših odstopanjih sta se vodja kuhinje in higieničarka pogovorili z 

zaposlenimi in jih opozorili na pomanjkljivosti. Vsi zaposleni v kuhinji in delilnih kuhinjah so se 

udeležili izobraževanja o delu z živili. Opravljeni so bili tudi trije notranji nadzori higiene v kuhinji. 

V mesecu februarju pa tudi nadzor zdravstvene inšpekcije, ki ni ugotovila kršitev.  

 
 
Deratizacija 

 

Deratizacija je bila opravljena po rednem vsakoletnem programu.  

 

 
Področje čiščenja 

 

Higienski pregledi prostorov in opreme, ki so v domeni bolnišničnih izvajalcev in zunanjega 

izvajalca, so bili izvedeni redno. Občasno so bili izvršeni tudi skupaj z vodjo čistilnega servisa. Ob 

pregledu ugotovljene vidne pomanjkljivosti so se odpravile. V letu 2014 je bilo odvzetih večje 

število brisov za kontrolo čistosti, rezultati so  pokazali ustrezno čiščenje prostorov in opreme. 

 
 
Odpadki 

 

V bolnišnici si prizadevamo da bi bili čimbolj uspešni pri ločevanje odpadkov na mestu nastanka. 

Neprestano spodbujamo k ločevanju odpadkov osebje in paciente. Pregled količine odpadkov po 

posameznih klasifikacijskih vrstah nam kaže da smo uspešni pri ločevanju odpadkov. Količina 
odpadkov ne narašča po posameznih vrstah.  
 
 

Graf 10: Odpadki iz zdravstva 

 

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

2012 2013 2014

ODPADKI IZ ZDRAVSTVA (kg) 
 

180101 ostri predm. 180103* infektivni odp. 180104 neinf.odp. 180109 0dp. zdravila



 

37 

 

Graf 11: Ostali odpadki 

 

 
 

 

Uspešni smo pri ločenem zbiranju odpadnega papirja, kartona in plastike. Te odpadke stiskamo v 

kocke in jih skladiščimo do napolnitve skladišča, nato jih prodamo zbiralcu odpadkov. V lanskem 

letu smo opravili odvoz odpadkov enkrat.  

 
 

8.2 KAZALNIKI KLINIČNIH POTI  

 

Tabela 10: Kazalniki kliničnih poti 

 

ODDELEK KLINIČNA POT 

 - shizofrenija 

 - Mb. Alzheimer 

 - akutna psihoza 

- oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti - odvisnost od alkohola in druge odvisnosti 

 - skupnostna psihiatrija 

 

 

 

8.3 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI 
 

8.3.1  Poročilo o notranjih presojah na področju zdravstvene nege 

 

V preteklem letu smo na vseh oddelkih in v specialistični ambulanti opravili notranjo presojo in 

sicer prvič v prvi polovici leta in drugič v drugi polovici leta. Pri prvi presoji smo predvsem opazili 

pomanjkljivosti na področju ločevanja odpadkov, ločevanja delovnih površin v smislu čisti- nečisti 

del ter beleženja temperature hladilnikov. 

 

Pri drugi notranji presoji je bilo stanje že bistveno boljše, kar  govori v prid kakovostnejšega dela. 
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8.3.2 Ukrepi, ki smo jih izvedli v letu 2014 za izboljšanje in dvig kakovosti v zdravstveni negi 

 

 pri vsakem sprejetem pacientu smo ocenili tveganje za padec oziroma nastanek RZP glede 

na postavljene kriterije, 

 za vsak kazalnik kakovosti smo pripravili analize rezultatov, 

 pripravili smo obdobna poročila, 

 pripravili smo protokole preprečevanja neželenih dogodkov (padci, RZP), 

 pripravili smo navodila, standarde in klinične poti, 

 izvedli smo izobraževanje s področja higiene in razkuževanja rok, 

 spodbujali smo zaposlene, da na svojih timskih sestankih obravnavajo posamezen neželen 

dogodek in zanj pripravijo predlog korektivnih ukrepov, 

 izvedli smo tri interna strokovna izpopolnjevanja: 

 - Obravnava agresivnega pacienta, 

 - predavanje »Ščepec realitetne terapije«, 

 - Osnove verbalne in neverbalne komunikacije v zdravstvu. 
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9  OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Notranji nadzor javnih financ opredeljujejo Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, 

Zakon o izvrševanju proračuna RS (za tekoče leto), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 

RS (za tekoče leto), Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 

javnih financ in Navodilo o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih 

uporabnikov proračuna RS. Na osnovi 53. člena Zakona o računovodstvu pravne osebe javnega 

prava uredijo kontroliranje podatkov in notranje revidiranje v skladu s predpisi in računovodskimi 

standardi. 

 

Zakon o javnih financah nalaga poslovodstvu odgovornost za vzpostavitev in  delovanje ustreznega 

sistema notranjega nadzora. Cilj notranjega nadzora je, da celotno poslovodenje in sistem notranjih 

kontrol delujeta v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in 

gospodarnosti. Revidiranje je namenjeno lastni organizaciji in poslovodstvu, končni cilj pa je 

pomoč vsem zaposlenim pri uspešnem opravljanju njihovih nalog.  

 

Skladno z 12. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 

javnih financ v Psihiatrični bolnišnici Vojnik enkrat letno organiziramo notranjo revizijo. S tem se 

poglobi in ohranja nadzor nad poslovanjem, vzpostavlja se ustrezen sistem notranjih kontrol, ki 

mora pokrivati vse vidike poslovanja zavoda. V naši bolnišnici nimamo organizirane lastne notranje 

revizijske službe, ampak notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, kar 

je eden od možnih načinov izvajanja te dejavnosti, v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje 

notranjega nadzora javnih financ. Smatramo, da je izbrani način za našo bolnišnico primeren, saj je 

tako zadoščeno načelu gospodarnosti, ker so koristi izvajanja aktivnosti na področju upravljanja 

(obvladovanja) tveganj večje od nastalih stroškov.  

 

V letu 2014 je bila za izvajanje notranje revizije izbrana družba Revisto, Družba za revizijo in 

računovodstvo d. o. o. iz Celja, ki je revidirala naslednja področja poslovanja: 

 

- pregled realizacije priporočil iz notranje revizije poslovanja za leto 2013; 

- preveritev spoštovanja določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in izvedbenih 

predpisov za področje obravnave dodatkov k plačam iz leta 2008, ki so se kasneje izkazali 

kot neupravičeni; 

- preveritev upoštevanja Zakona o javnih naročilih pri investiciji v podzemni hodnik in 

prestavitev trafo postaje v letu 2014, pregled dokumentacije ter knjigovodskega 

evidentiranja investicijskih vlaganj v letu 2014; 

- pregled naročanja in skladiščnega poslovanja v centralnih in oddelčnih skladiščih; 

- podajo predlogov za racionalizacijo spremljanja poslovanja na področjih, ki bodo predmet 

preveritev; 

- posvetovanja o morebitnih odprtih vprašanjih naročnika.  

 

Revizija je potekala v mesecu januarju in februarju 2015, poročilo o izvedbi notranjega revidiranja 

pa je bilo izdano v drugi polovici februarja in v zaključku navaja: 

 

»Izdaja navodil in vzpostavitev notranjih kontrol je nujna, da se zagotovijo postopki in metode dela, 

ki omogočajo urejeno in učinkovito vodenje poslovnega subjekta, varovanje premoženja ter 

preprečevanje in odkrivanje napak. S tem je omogočeno zagotavljanje točnih in popolnih 

računovodskih evidenc in pravočasna priprava zanesljivih računovodskih informacij. Notranje 

kontrole morajo zagotoviti, da so poslovni dogodki dokumentirani, ustrezno odobreni, pravočasno 

in točno evidentirani in obravnavani ter sredstva, s katerimi poslovni subjekt razpolaga, ustrezno 

varovana. 
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Na osnovi opravljenih postopkov in pregledane dokumentacije ugotavljamo, da v Psihiatrični 

bolnišnici Vojnik podpirajo vzpostavitev jasnega in preglednega sistema notranjih kontrol. 

Obstoječi sistem notranjih kontrol je potrebno dopolniti z uvedbo dodatnih kontrolnih postopkov 

oz. nadzornih kontrol, ki bodo zagotavljale, da se dogovorjeni postopki dosledno in stalno izvajajo. 

Preveritev delovanja notranjih kontrol daje zagotovilo, da se nepravilnosti pri poslovanju ne bi 

pojavljale.  

 

Po opravljenih razgovorih, s pridobljenimi primeri listin in preveritvami, ki potrjujejo in dokazujejo 

navedeno, smo opravili oceno sedanjih postopkov dela. Priporočila sprememb in uvedbe novih 

postopkov dela navajamo pri posameznih področjih, obravnavanih v poročilu.« 

 

Ocena uvajanja procesov in nadzora je opredeljena v Izjavi o oceni NNJF in je za zadnja tri leta 

zagotovljena na posameznih področjih poslovanja, kot je razvidno iz spodnje tabele.  

 

 

Tabela 11: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF) – povprečje za zadnja tri 

leta 
 

Elementi ocenjevanja tveganj na posameznih področjih v izjavi 
NNJF: 

a)* b)* c)* d)* e)* 

1. primerno kontrolno okolje    X   

2. upravljanje s tveganji   X   

2.1. cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni 

indikatorji za merjenje doseganja ciljev 

   
X 

  

2.2. tveganja, da se cilji na bodo uresničili, so opredeljena in 

ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi 

   
X 

  

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega 

kontroliranja in kontrolne aktivnosti , ki zmanjšujejo tveganja na 

sprejemljivo raven 

   
X 

  

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja   X   

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, 

skupno, pogodbeno) notranjo revizijsko službo 

   
X 

  

6. notranje revidiranje zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o 

usmeritvah za usklajeno  delovanje sistema notranjega nadzora 

javnih financ 

   
X 

  

 
*MOŽNA OCENA V IZJAVI NNJF: 

 

a) na celotnem  poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

 

Za leto 2014 je bila podana tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF). Izjavo smo 

izpolnili na podlagi samoocenitvenega vprašalnika za zavod kot celoto in je priložena k obrazcem 

letnega poročila. 
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10  POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI        

DOSEŽENI 
 

Tabela 12: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

 

 
 

 

Preventivne zdravstvene preglede zaposlenih bomo postopoma začeli izvajati v letu 2015 z 

napotitvijo k izvajalcu Zdravstveni dom Žalec. 

 

Zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo bomo v letu 2015 merili z izvedbo ankete. Vsak 

zaposleni bo prejel anketni list, ki ga bo izpolnil, podatke pa bomo ustrezno obdelali in objavili 

rezultate.   

 

S pripravo dokumentacije za pridobitev akreditacije smo pričeli v drugi polovici leta 2012, dva 

zaposlena s področja zdravstvene nege sta se tudi udeležila strokovnega seminarja s tega področja. 

V letu 2013 smo dopolnili manjkajočo dokumentacijo, izbrali izvajalca ter izvršili predpresojo. 

Aktivnosti za pridobitev akreditacije bomo nadaljevali v letu 2015. 
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11  OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

Dejavnost zavoda v lokalni skupnosti – Občini Vojnik - v letu 2014 v svojih osnovnih ciljih in 

poslanstvu ni bila motena, vendar je spor z zemljiško knjižnim lastništvom precej ohladil sicer 

tradicionalno dobro sodelovanje občine in zavoda. Spor med Republiko Slovenijo kot 

ustanoviteljico Psihiatrične bolnišnice Vojnik in Občino Vojnik, ki je vpisana kot zemljiško knjižna 

lastnica nepremičnin, s katerimi upravlja naša bolnišnica, se je zaključil. Konec leta 2014 je Višje 

sodišče v Celju zavrnilo pritožbo Občine Vojnik in s tem potrdilo sodbo, ki jo je v drugi polovici 

februarja 2013 izdalo Okrožno sodišče v Celju, s katero je odločilo v korist Republike Slovenije. 

  

V lokalnem okolju je dobro sprejeta predvsem urejenost okolice in parkovnih površin zavoda, ki so 

javno dostopne tudi svojcem zdravljencev ali naključnim sprehajalcem.  V poletnih mesecih so na 

voljo tudi igrala za otroke in sprehajalne poti v parku. Za urejenost okolja je zavod pridobil posebno 

priznanje Turističnega društva Vojnik, leta 2009 pa tudi Srebrni grb Občine Vojnik. Okolica vidi v 

javnem zavodu zgled urejenosti in stabilnosti zaposlitvenih možnosti ter hkrati poslovno priložnost 

za nudenje raznih servisnih storitev in uslug.  Pomeni pa tudi promocijo kraja, saj prihajajo v 

bolnišnico poleg bolnikov in njihovih svojcev tudi številni obiskovalci in poslovni partnerji iz 

različnih krajev Slovenije. 

 

S podjetniškega zornega kota je bolnišnica gospodarsko zelo pomembna za občino Vojnik  in tudi 

za širšo regijo.  Naš javni zavod zaposluje ljudi iz različnih občin, približno tretjino zaposlenih pa iz 

Občine Vojnik, kjer je sedež zavoda. Kot stabilen ekonomski subjekt nudi zaposlitev več kot 150 

delavcem in zagotavlja socialno in ekonomsko varnost njihovim družinam. Vseskozi, posebno pa še v 

kriznih obdobjih, je to izrednega pomena.  
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12  DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 

KADROVSKE POLITIKE  
 

  

12.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE   

 

 

12.1.1 Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela  

 

V Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2014, I. del, ki je v prilogi, smo prikazali primerjavo med 

številom zaposlenih konec leta 2013, planiranim številom zaposlenih konec leta 2014 in dejanskim 

številom zaposlenih na dan 31. 12. 2014.  

 

Poročilo za leto  2014 je pripravljeno v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, ki določajo, da se 

navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod (v 

nadaljevanju: JZZ) plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Med 

zaposlenimi so prikazani tudi specializanti, financirani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), s katerimi ima JZZ sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in invalidne 

osebe, ki pridobivajo s strani JZZ le sorazmerni del plače, drugi del, to je invalidsko pokojnino, pa 

od ZPIZ. Med zaposlenimi se ne prikazujejo specializanti, ki so v JZZ na kroženju in z JZZ nimajo 

sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Javna uslužbenka, ki koristi porodniški dopust in dopust za nego in 

varstvo otroka ter prejema nadomestilo plače za celotno obdobje, v celoti s strani krajevno 

pristojnega Centra za socialno delo, ter javna uslužbenka na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni in 

gre njun strošek v breme ZZZS, sta v obrazcu prikazani pod zaporedno številko VII. - Preostali 

zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 

 

 

 

12.1.2 Analiza kadrovanja in kadrovske politike    
 

Konec leta 2014 je bilo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi 156 

delavcev, od tega so bile tri delavke na porodniški oziroma na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni. 

Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2013 povečalo, ker je bil JZZ priznan povečan obseg 

programa s strani plačnika ZZZS (prevzem programa koncesionarja), kar je skladno z 2. rebalansom 

Programa dela in finančnega načrta Psihiatrične bolnišnice Vojnik za leto 2014, ki ga je svet zavoda 

sprejel na 15. redni seji z dne 30. 9. 2014. Soglasje k rebalansu je podalo tudi Ministrstvo za zdravje 

(št. 410-101/2013/269 z dne 9. 12. 2014).   
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Graf 12: Prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in 

nezdravstvenimi delavci na dan 31. 12. 2014 

 

 
 

Struktura zaposlenih se ob koncu leta ni bistveno razlikovala od prejšnjih let (zdravstveni delavci 

53,21 %, zdravstveni sodelavci  14,74 % in nezdravstveni delavci 32,05 %).  

 

Tabela 13: Zdravniki 

 

 

Struktura zaposlenih 

Število 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2013 

Plan števila 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2014 
 

Število 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2014 

    

Indeks 

31. 12. 2014/ 

31. 12. 2013 

Specialist   9 10 11 122,22 

Zdravnik brez spec./licenca     

Zdravnik brez spec./po sekun.      

Specializant 4 5 3 75,00 

Pripravnik/sekundarij      

Višji svetnik     

Svetnik     

Primarij  1 1 1 100,00 

Skupaj 14 16 15 107,14 

 

Skupno število zdravnikov se je v primerjavi s koncem leta 2013 povečalo za 1, kar predstavlja 

indeks 107,14. 

 

V letu 2014 se je upokojil 1 zdravnik specialist nevropsihiater.  

 

Zaposlili smo zdravnico specialistko psihiatrije, ki opravlja tudi funkcijo strokovne direktorice. V. 

d. direktorice (prej prikazana pod zaporedno številko IV. -  Ostali delavci iz drugih plačnih skupin) 

je bila po preteku časa, za katerega je bila imenovana, ponujena nova pogodba o zaposlitvi za 
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delovno mesto, ki odgovarja njeni strokovni izobrazbi in drugi strokovni usposobljenosti. Po 

podpisu pogodbe opravlja delo v svojem osnovnem poklicu in sicer kot zdravnica specialistka 

psihiatrije. V mesecu novembru je 1 zdravnik opravil specialistični izpit iz psihiatrije.  

 

V številu zdravnikov specialistov je prikazana tudi zaposlena, ki dela s krajšim delovnim časom (35 

ur/teden). 

 

Načrtovali smo zaposlitev 5 zdravnikov specializantov, sicer imamo priznanih 7 specializantskih 

delovnih mest. Specializante razporedi na opravljanje specializacije v Psihiatrično bolnišnico 

Vojnik Zdravniška zbornica Slovenije, konec leta 2014 so bile  zaposlene 3 specializantke. Pri 1 

specializantki beležimo prekinitev specializacije zaradi porodniške, zato je v Obrazcu 3 - 

Spremljanje kadrov 2014, I. del, prikazana pod zaporedno številko VII.  

 

Dne 31. 12. 2014 ni bilo zaposlenega nobenega višjega svetnika ali svetnika, število primarijev 

ostaja enako.   

 

Tabela 14: Zdravstvena nega 

 

 

Struktura zaposlenih 

Število 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2013 

Plan števila 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2014 

Število 

zaposlenih 

na dan  

31. 12. 2014 

    

      Indeks 

  31. 12. 2014/  

31. 12. 2013 

Svetovalec v ZN       

Samostojni strok. delavec v ZN     

Koordinator v ZN     

Koordinator promocije zdravja            

Medicinska sestra za področje      

Profesor zdravstvene vzgoje     

Diplomirana medicinska sestra 14 15 13   92,86 

Srednja medicinska sestra  49 49 50 102,04 

Bolničar     

Pripravnik zdravstvene nege          

Skupaj 63 64 63 100,00 

 

Število zaposlenih v zdravstveni negi smo ohranili na enaki ravni. Vendar že v januarju 2015 

beležimo zmanjšanje za 1 zaposlenega. Tehniku zdravstvene nege je prenehala pogodba o zaposlitvi 

na podlagi sporazuma.       

 

Na dan 31. 12. 2014 sta na delovnem mestu srednja medicinska sestra v psihiatriji zaposlena 2 

delavca za določen čas zaradi nadomeščanja bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni.  Delavki na 

bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni, sta v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov, I. del, prikazani pod 

zaporedno številko VII. 

 

Na področju zdravstvene nege so 4 zaposlene razvrščene v III. kategorijo invalidnosti zaradi 

posledic bolezni, od tega 1 dela 4 ure. Poleg tega ima 15 izvajalcev zdravstvene nege po Zakonu o 

delovnih razmerjih status starejših delavcev, 14 jih je podalo soglasje za razporejanje v nočno in 

nadurno delo.        

 

V letu 2014 so 4 tehniki zdravstvene nege opravili pripravništvo. Zaposlitev pripravnikov smo 

planirali zaradi omejitev zaposlovanja po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (v 

nadaljevanju: ZUJF) in varčevalnih ukrepov. Za področje zdravstvene je izvajanje pripravništva 
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pomembno, saj v času pripravništva spoznamo in celostno ocenimo potencialne kandidate za 

morebitno zaposlovanje v prihodnje.   

 

Tabela 15: Farmacevtski delavci 

 

 

Struktura zaposlenih 

Število 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2013 

Plan števila 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2014 

Število 

zaposlenih 

na dan  

31. 12. 2014 

    

      Indeks 

31. 12. 2014/  

31. 12. 2013 

Farmacevt spec. konzultant       

Farmacevt specialist 0 1 0 0,00 

Farmacevt  1 0 1 100,00 

Inženir farmacije          

Farmacevtski tehnik      

Skupaj 1 1 1 100,00 

 

 

Število farmacevtskih delavcev se ni spremenilo. Načrtovali smo, da bo magistra farmacije do 

konca koledarskega leta opravila specialistični izpit iz klinične farmacije, vendar bo to realizirano 

šele v letu 2015.    

 

 

Tabela 16: Zdravstveni delavci in sodelavci 

 

 

Struktura zaposlenih 

Število 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2013 

Plan števila 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2014 

Število 

zaposlenih 

na dan  

31. 12. 2014 

    

      Indeks 

31. 12. 2014/  

31. 12. 2013 

Klinični psiholog specialist 3   3 3 100,00 

Specializant (klin. psihologija) 1 1 1 100,00 

Socialni delavec  4 3 4 100,00 

Sanitarni inženir  1   1  1   100,00 

Psiholog  0 1 1 - 

Delovni terapevt 5 6 6 120,00 

Inž. laboratorijske biomedicine  1 1 1 100,00 

Laboratorijski tehnik   2 2 2 100,00 

Pripravnik 1 0 0 - 

Ostali  2 2  2 100,00 

Skupaj 20 20 21 105,00 

 

Podatki o številu zaposlenih na področju zdravstvene dejavnosti izkazujejo v primerjavi s preteklim 

letom povečanje za 1 zaposlenega. Odstopanje od finančnega načrta se izkazuje, ker se je višja 

socialna delavka,  katere  upokojitev  smo  načrtovali  v  mesecu  decembru,  upokojila  šele  s  1. 1. 

2015. 

   

V skladu s finančnim načrtom smo zaposlili diplomirano delovno terapevtko, z univerzitetno 

diplomirano psihologinjo pa smo po opravljenem pripravniškem izpitu  sklenili pogodbo o 

zaposlitvi za nedoločen čas.           
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Tabela 17: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 

 

 

Struktura zaposlenih 

Število 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2013 

Plan števila 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2014 

Število 

zaposlenih 

na dan  

31. 12. 2014 

    

      Indeks 

31. 12. 2014/  

31. 12. 2013 

Ostali 5   4 4 80,00 

Skupaj 5 4 4 80,00 

 

Realizirali smo načrtovano zaposlitev s krajšim delovnim časom od polnega. Za štiriletno mandatno 

obdobje smo sklenili pogodbi o zaposlitvi z direktorjem (32 ur/teden).  

 

Delo s krajšim delovnim časom od polnega (20 ur/teden) opravlja tudi zaposleni na delovnem mestu 

animator I (F2). 

 

Tabela 18: Nezdravstveni delavci 

 

 

Struktura zaposlenih 

Število 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2013 

Plan števila 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2014 

Število 

zaposlenih 

na dan  

31. 12. 2014 

    

      Indeks 

31. 12. 2014/  

31. 12. 2013 

Administracija (J2) 5   6 6 120,00 

Področje informatike 1 1 1 100,00 

Ekonomsko področje 5 5 6 120,00 

Kadrovsko - pravno področje  1   1  1   100,00 

Področje nabave  1 1 1 100,00 

Področje teh. vzdrževanja 2 2 2 100,00 

Področje prehrane  12 12 11   91,67 

Oskrbovalne službe  19 18 19 100,00 

Ostali 2 2 2 100,00 

Skupaj 48 48 49 102,08 

 

Število nezdravstvenih delavcev se je povečalo za 1 zaposlenega, kar predstavlja indeks 102,08. 

 

Zaposlili smo zdravstveno administratorko, ki je bila zaposlena pri koncesionarju. Delavki je bila 

ponujena nova ustrezna zaposlitev za nedoločen čas v skladu z določili ZDR-1 (odpoved s ponudbo 

nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu). 

 

Z namestnikom direktorja je bila po preteku delovnega časa, za katerega je bil imenovan, sklenjena 

pogodba o zaposlitvi za delovno mesto na ekonomskem področju (plačna skupina J - nezdravstveni 

delavci), ki odgovarja njegovi strokovni izobrazbi in drugi posebni usposobljenosti. 

 

V prvi polovici leta sta se upokojili delavki, zaposleni na delovnih mestih receptor (oskrbovalne 

službe) in vodja kuhinje (področje prehrane), ki ju nismo nadomestili. Za telefonske klice je bil 

uveden avtomatski odzivnik, nekatera dela in naloge receptorja pa opravljajo zaposleni na upravi. 

Za vodjo kuhinje je bila imenovana ena izmed že zaposlenih delavk. 
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V oktobru 2014 se je vrnila na delo zaposlena na področju prehrane, ki je izrabila dopust za nego in 

varstvo otroka. Na dan 31. 12. 2013  je bila delavka prikazana v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 

2014, I. del, pod zaporedno številko VII. - Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o 

zaposlitvi. 

 

Na podlagi dokončne odločbe ZPIZ je bila delavka (zaposlena na področju prehrane), ki so ji bile 

priznane pravice na podlagi III. kategorije invalidnosti, razporejena v oskrbovalne službe, na 

delovno mesto voznik kurir IV, od 1. 9. 2014 dalje. 

 

Na področju oskrbovalnih služb 1 zaposlena dela krajši delovni čas (4ure/dnevno) v skladu s 

predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

 

 

Tabela 19: Zaposleni skupaj 

 

 

Struktura zaposlenih 

Število 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2013 

Plan števila 

zaposlenih 

na dan 

31. 12. 2014 

Število 

zaposlenih 

na dan  

31. 12. 2014 

Indeks 

31. 12. 2014/ 

31. 12. 2013 

I.      Zdravniki 14   16 15 107,14 

II.     Zdravstvena nega  63 64 63 100,00 

III.   Farmacevtski delavci   1   1   1 100,00 

IV.  Zdravstveni delavci in 

       sodelavci  
20 20 21 105,00 

V.   Ostali delavci iz drugih  

       plačnih skupin  
5 4 4 80,00 

VI.  Nezdravstveni delavci 48 48 49 102,08 

Skupaj (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) 151 153 153 101,32 

VII. Preostali delavci, ki imajo  

       sklenjeno pogodbo o  

       zaposlitvi (porodniške,  

        bolniške odsotnosti nad 30 

       dni)       

        

 

  1 

        

 

  3 

         

 

  3 

   

 

300,00 

Skupaj (I.+II.+III.+IV.+V.+VI+VII.) 152 153 156 102,63 

 
 

Zaposleni po virih financiranja 

 

V Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2014 - II. del smo prikazali primerjavo med številom 

zaposlenih po virih financiranja na dan 1. 1. 2014, planiranim  številom  zaposlenih  na  dan  1. 1. 

2015 in dejanskim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2015. 

 

Pri prikazu zaposlenih smo upoštevali Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 

uporabnikov proračuna in metodologijo njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015. 

 

Metodologija spremljanja realizacije kadrovskih načrtov je določena v 5. členu Uredbe. Pri 

poročanju se tako kot pri pripravi kadrovskega načrta štejejo tisti zaposleni, ki so na starševskem 

dopustu ali bolniški odsotnosti daljši od 30 dni, ne štejejo pa se zaposleni za določen čas, ki 

nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence za čas starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti 

nad 30 delovnih dni. 
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Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 je v primerjavi s številom zaposlenih na dan 1. 1. 2014  višje za 

0,61 %, kar je posledica prevzema programa koncesionarja. Vendar pa je realizirano število 

zaposlenih na dan 1. 1. 2015 popolnoma enako planiranemu številu zaposlenih iz rebalansa 

finančnega načrta, kar predstavlja indeks 100,00.    

 

 

12.2 OSTALE OBLIKE DELA 

 

Stroški podjemnih pogodb s komentarji so zajeti v poglavju 2.2 ODHODKI v Računovodskem 

poročilu. 

 

Študentsko delo 

 

Za opravljanje študentskega dela na področju zdravstvene nege in oskrbe smo pridobili soglasje 

Ministrstva za zdravje (št. 0140-48/2014-2 z dne 16. 1. 2014) in sveta zavoda Psihiatrične 

bolnišnice Vojnik. Strošek študentskega dela v letu 2014 je bil 828,36 EUR, kar je za 39,6 % manj 

kot v letu 2013. 

 

Drugo 

 

V letu 2014 smo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Celje omogočili 2 kandidatoma 

opravljanje nalog v splošno korist, s katerimi je bilo storilcema prekrška nadomeščeno plačilo 

globe.  Kandidata sta opravila 417 ur družbeno koristnega dela na področju vzdrževanja.   

 

 

12.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 

 

V letu 2014 je 1 diplomirana medicinska sestra zaključila  magistrski študijski program 2. stopnje 

Management znanja in si tako pridobila strokovni naslov magistrica managementa. 

 

V preteklem letu z zaposlenimi nismo sklepali pogodb o izobraževanju, saj ZUJF omejuje sklepanje 

pogodb o izobraževanju. Uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smemo sklepati pogodb o 

izobraževanju za pridobitev izobrazbe razen, če obveznost, da delodajalec sklene pogodbo o 

izobraževanju, ne izhaja iz posebnega predpisa ali kolektivne pogodbe. 

 

V letu 2014 je v Psihiatrični bolnišnici Vojnik opravljalo program specializacije iz različnih 

strokovnih področij 25 zdravnikov specializantov, od tega je bila Psihiatrična bolnišnica Vojnik 

delodajalec 5.  

 

V preteklem letu je 1 zdravnik uspešno opravil specialistični izpit iz psihiatrije in se zaposlil v 

Psihiatrični bolnišnici Vojnik. 

 

V preteklem letu je v Psihiatrični bolnišnici Vojnik opravljalo pripravništvo 5 zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev, od tega 4 tehniki zdravstvene nege in 1 univerzitetna diplomirana 

psihologinja (zaposlila se je v letu 2013, s pripravništvom zaključila v letu 2014). 

 

Sredstva za plače pripravnikov zdravstvenih delavcev in sodelavcev so zagotovljena s strani ZZZS.  
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12.4 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM   

 

Psihiatrična bolnišnica Vojnik določene dejavnosti zagotavlja z zunanjimi izvajalci, in sicer  pranje 

bolnišničnega perila in čiščenje prostorov. 

 

Letni strošek pranja bolnišničnega perila je v letu 2014 znašal 46.784,40 EUR. V pralnici sta na 

delovnem mestu šivilja IV zaposleni še dve delavki, ki opravljata tudi druga dela s svojega 

strokovnega področja. 

 

Strošek čiščenja prostorov je v preteklem letu znašal 66.777,60 EUR. S šestimi lastno zaposlenimi 

delavci še vedno čistimo Sprejemni moški oddelek, Sprejemni ženski oddelek, Odprti oddelek A in 

Odprti oddelek D.         
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13 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN NABAVI OPREME 
 

Obrazec 4: »Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014« se nahaja v priloženi excelovi datoteki 

 

 

13.1 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014 

 

13.1.1 Pomembnejša investicijska vlaganja, ki so bila opravljena v letu 2014 

 

1. Izvedba podzemnega hodnika do stavbe Delovna terapija in selitev transformatorske postaje 

v prazno stavbo Mrtvašnica v parku. Pogodbeni izvajalec Esotech, d.d. iz Velenja je pričel s 

z izvedo I. faze – selitev trafo postaje in nadaljuje z II. fazo izvedbe podzemne povezave med 

stavbami 

Pogodbena vrednost je 658.329,43 EUR, od tega je bilo v letu 2013 izvedenih del v 

vrednosti    85.593,86 EUR, v letu 2014 je bilo v finančnem načrtu planiranih del  v višini 

572.735,57 EUR.   

 

Vrednost dejansko izvedenih del v letu 2014 je znašala 581.334,31 EUR. Prekoračitev 

ponudbenih cen ni bilo, je pa bil podaljšan rok za izvedbo in v mesecu avgustu 2014 je bilo 

pridobljeno uporabno dovoljenje. 

 

 

2. Izvedba gradbenega nadzora, izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstva pri 

delu za izvedbo podzemnega hodnika – ocenjena vrednost 23.400 EUR. V letu 2013 so bila 

izvedena dela za 13.277 EUR, v letu 2014 so bila planirana dela v višini 22.123 EUR. 

Dejansko izvedena dela so bila v višini 22.373,44 EUR. Izvajalec del je bilo podjetje BRP 

Investments iz Ljubljane. 

V knjigovodskih evidencah sta zavedeni dve novi osnovni sredstvi in sicer št.: 8492 

Transformatorska postaja v vrednosti 96.720,40 EUR in št.: 8493 Podzemni hodnik v 

vrednosti 605.858,21 EUR.  V knjigovodski vrednosti je poleg obrtniško gradbenih del in 

nadzora ter projektne dokumentacije zajet tudi strošek izdaje uporabnega dovoljenja, 

izvedba označevalnih črt intervencijskih poti ipd., skupaj 702.578,61 EUR.   

Specifikacija del je naslednja: 

 obrtniško gradbena dela v letu 2013        85.593,86 EUR, 

 obrtniško gradbena dela v letu 2014       581.334,31 EUR, 

 nadzor in ostala dela v letu 2013              13.277,00 EUR, 

 nadzor in ostala dela v letu 2014              22.373,44 EUR. 

 

3. Ureditev treh tušev v umivalnici SMO, kompletna obnova vodovodne napeljave in sanitarne 

keramike, talnih odtokov v planirani vrednosti 6.500 EUR. 

 

Ureditev ni bila izvedena in se prenese v plan za leto 2015. 

 

INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2014 SKUPAJ (z DDV) :                 603.707,75 EUR. 
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Tabela 20: Primerjava  ocenjenih vrednosti in  doseženih cen za izvedene investicije (vrednosti 

z DDV) 

 

Z. 
Kratek opis del 

Vrednost v Realizirana  

št. FN 2014 - EUR vred. 2014 - EUR 

1. Izvedba podzemnega hodnika in selitev trafo postaje 572.735,57 581.334,31 

2. Izvedba gradbenega nadzora in varstvo pri delu 22.123,00 22.373,44 

   - podzemni hodnik     

   - transformatorska postaja     

3. Ureditev tušev, vodovodne napeljave, keramike (SMO) 6.500,00 0,00 

  SKUPAJ (vrednost z DDV) 601.358,57 603.707,75 

 

 

     

13.1.2 Nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2014 

 

Tabela 21: Zdravstvena nega 

 

 
 

 

Tabela 22: Informatika 
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Tabela 23: Ostalo 

 

 
 

Skupaj planirane nabave v letu 2014 (z vključenim DDV)         30.710 EUR 

Realizirane nabave v letu 2014         27.893 EUR 

Razlika (planirano – realizacija – z vključenim DDV)        2.817 EUR 

 

13.2 POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014 

 

 

V preteklem letu smo skrbeli za izpravnost ter delovanje vseh sistemov, ki so podvrženi rednim 

pregledom (strelovodi, elektro instalacije, dvigala, gasilniki, klimatske naprave ipd.) in redno 

odpravljali nastale okvare.  Skrbeli smo za periodično umerjanje in kalibracijo tehtnic ter naprav za 

merjenje krvnega tlaka skladno z  uredbo s področja mereslovja.  Nekatera vzdrževalna dela na 

odtočnih ceveh (zamašitve kanalizacije) in izvajanje košnje ter zimske službe lahko izvedemo z 

lastnimi delavci. Za vsa druga področja rednega vzdrževanja (elektroinstalacije,  pleskarstvo, 

tapetništvo, steklarstvo in druga zaključna dela v gradbeništvu) moramo najemati zunanje 

usposobljene delavce.  V pomoč pri izvajanju rednih - tekočih vzdrževalnih del kot tudi rutinskih 

dnevnih opravil (praznjenje košev v parku, stiskanje odpadne embalaže, manipulacija z ostanki 

hrane, perilom ipd.)  so nam bili v veliko pomoč delavci v okviru programa Izvajanje družbeno 

koristnega dela, kot stranska sankcija v postopku prekrška.  Po napotilu Centra za socialno delo 

Celje, smo v preteklem letu kot ena izmed izvajalskih organizacij, »zaposlovali« dve osebi, ki sta 

opravili 417 ur »dela v splošno korist«. 

 

Pleskarska dela so bila v prvotnem načrtu predvidena za vse oddelke in skupne prostore, vendar 

smo nato pri rebalansu plana izločili večino površin in pleskanje izvedli le v prostorih, kjer se 

pripravlja hrana in v  nekaterih prostorih kjer so bile stene že na videz umazane. 

 

Z lastnimi delavci smo  izvedli preureditev skladiščnega prostora likovne terapije v dodatni arhivski 

prostor, namestili police in preselili arhivsko dokumentacija iz DE Ravne. 

 

 

Obrazec 5: »Poročilo o vzdrževalnih delih 2014« se nahaja v priloženi excelovi datoteki. 
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13.3 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE 

 

Projekt energetske sanacije smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik zaključili v letu 2011 in smo o tem 

podali obširnejše poročilo v Poslovnem poročilu za leto 2011. 

 

 

13.4 INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA CENTROV NUJNE MEDICINSKE POMOČI 

 

V okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči v Psihiatrični bolnišnici Vojnik nismo izvajali 

investicij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri pripravi poslovnega poročila so sodelovali:        

Albin Apotekar         

Sabina Arčan                        

Rebeka Cimerman Kac 

mag. Egidij Čretnik                                                                                  Odgovorna oseba: 

mag. Anita Goričan                                                                                           direktor 

Simona Plavčak                                                                             Marjan Javornik, univ. dipl. ekon. 

Ema Žlaus 
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PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK 
Celjska cesta 37, 321 VOJNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKO 

POROČILO ZA 

LETO 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oseba, odgovorna za pripravo računovodskega poročila:  

Ema Žlaus 

                                                                                                           Odgovorna oseba zavoda:   

Marjan Javornik, univ.dipl.ekon. 

 



 

56 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 

 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 

124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11): 

 

a) Bilanca stanja  

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1/A) 

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 

d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 

e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

(priloga 3/A) 

f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) 

g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 

3/B) 

i) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

 

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

 

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (1. in 2. del) 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014 

- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2014 

- Obrazec :  Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

 

 

 

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  Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2013 

4  Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K 

BILANCI STANJA  
 

 

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) 

 

Neopredmetena sredstva so  vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je 

obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so določene 

s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev. Prevrednotenja nismo opravili. 

 

 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 

                                                                             

        v EUR brez centov 
konto Naziv konta  2013 2014 Indeks 

005 Druga neopredmetena sredstva 59.931 64.912 108,31 

00 Skupaj AOP 002 59.931 64.912 108,31 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 39.285 47.018 119,68 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 20.646 17.894 86,67 

 

 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 

2014 povečala za 4.980 €.  Sedanja vrednost znaša 17.894 €. 

 

Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih za leto 

2014. 

 

 

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  

  

Nepremičnine, med katerimi so  zemljišča, zgradbe ter nepremičnine v gradnji in izdelavi,  so 

vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi 

enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so določene s Pravilnikom o načinu 

in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se 

obračunava od prvega dne naslednjega meseca, ko je nepremičnina razpoložljiva za uporabo. Za 

zemljišča se amortizacija ne opravlja. Prevrednotenja nepremičnin nismo opravili. 

                             

v EUR brez centov 
konto Naziv konta  2013 2014 Indeks 

020 Zemljišča 162.473 162.473 100 

021 Zgradbe 5.025.433 5.721.922 113,86 

023 Nepremičnine v gradnji in izdelavi 92.782 0  

02 Skupaj AOP 004 5.280.688 5.884.395 111,43 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 889.939 1.039.744 116,83 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   4.390.749 4.844.651 110,34 
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Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2014 povečala za 603.708 € in znaša 5.884.395 €. 

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.039.744 € sedanja vrednost znaša 4.844.651 €. 

 

Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev, ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih za leto 

2014. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

V poslovnih knjigah imamo knjižene naslednje nepremičnine: 

 

 
Inv. Štev. Vrsta  

168 Stavbno zemljišče 

2861 Stavbno zemljišče DE Ravne 

169 Drugo zemljišče 

2860 Drugo zemljišče DE Ravne 

187 in 4002 Glavni zdravniški objekt z dograjenim delom  OZBO 

190  Stavba delovne terapije 

181 Asfaltirana cesta 

177 Delavnice in garaže 

193 Upravna stavba s pralnico 

2885 Rastlinjak-Ravne 

2903 Upravno poslopje-Ravne 

5451 Stanovanje-Opekarniška ulica 

5639 Kiosk za paciente in obiskovalce 

5640 Rastlinjak 

5641 Letna tribuna in fontana 

2902 Glavni zdravniški objekt -Ravne 

186 Športni park z igrišči 

5603 Parkirišče za obiskovalce 

8492 Trafo postaja 

8493 Podzemni hodnik 

 

 

 

Za ureditev zemljiško knjižnih razmer zemljišč in stavb na območju kompleksa DE Ravne, kot tudi 

za pomoč pri izvedbi postopkov odprodaje je zavod v preteklem letu najel odvetniško družbo. Le-ta 

bo pripravila potrebne pogodbe za uskladitev zemljiško - knjižnega stanja z dejanskim in ustrezne 

pogodbe za vpis lastništva v zemljiško knjigo. Trenutno je v izdelavi predlog pogodb, ki bodo 

najprej predane v pregled javnemu pravobranilstvu in nato pogodbenim strankam: Republika 

Slovenija, Premogovnik Velenje, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Splošna bolnišnica Celje. 

 

Za stanovanje na Opekarniški 12/f v Celju je prav tako v izdelavi pogodba za vpis v zemljiško 

knjigo. Pred tem so bili zbrani vsi dokazni materiali o tem, da je stanovanje ves čas od zgraditve 

objekta (1985) dalje uporabljala naša delavka (Milena Tušek), ki je o tem podala posebno izjavo. 

Pogodba za vpis lastništva na ime Republika Slovenija bo predlagana Mestni občini Celje, ki je 

sedaj vpisana kot lastnik in je bila tudi v času gradnje stanovanjskega bloka, v katerega so nato na 

podlagi prednostne liste naselili uslužbence Zdravstvenega centra Celje. 
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Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) 

 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih 

za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 

Amortizacijske stopnje so določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega 

meseca, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja opreme nismo opravili.                                

   

        

       v EUR brez centov 
konto Naziv konta  2013 2014 Indeks 

040 Oprema 1.342.767 1.357.328 101,08 

041 Drobni inventar 614.223 605.113 98,52 

04 Skupaj AOP 006 1.956.990 1.962.441 100,28 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 1.681.220 1.751.263 104,17 

04-05 Sedanja vrednost opreme 275.770 211.178 76,58 

 

 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2014 povečala za  

22.913 €  in zmanjšala za 17.462 €  ter znaša 1.962.441 €. Popravek  vrednosti znaša 1.751.263 €, 

sedanja vrednost  pa znaša 211.178 €. 

 

Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev, ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih za leto 

2014. 

 

Kontov skupin 06 - dolgoročne finančne naložbe, 07 - dolgoročno dana posojila in 08 – dolgoročne 

terjatve iz poslovanja ne izkazujemo v naših poslovnih knjigah, zato jih ne opisujemo in ne 

pojasnjujemo. 

 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 

 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice (AOP 013) 

 

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice znašajo na dan 31. 12. 2014  0 €. 

 

 

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 

 

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2014  571.094,76 €. Denarna sredstva so na 

podračunu enotnega zakladniškega računa države pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. 

 

 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 35.750,56 €. Stanje terjatev predstavlja  0,62 % celotnega 

prihodka. Poravnavajo se v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. 

Oslabitve terjatev nismo opravili, ker nismo imeli terjatev, ki ne bi bile poravnane v roku 90 dni od 

zapadlosti.  
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V tabeli navajamo pet največjih stanj kratkoročnih terjatev: 

 

v EUR brez centov 
Zap.  številka  Naziv partnerja Znesek 

 

1. Vzajemna- bolnišnično zdravljenje 16.877 

2. Triglav- bolnišnično zdravljenje  8.438 

3. Adriatic- bolnišnično zdravljenje 5.370 

4. Vzajemna-ambulantno zdravljenje  1.393 

5. Triglav-ambulantno zdravljenje  641 

 

 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

 

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2014  0 €.  

 

 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 

017) 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2014 

1.278.714 €, kar predstavlja 22 % celotnega prihodka. Največji delež predstavljajo terjatve na 

skupini 145 – to je stanje vezave prostih denarnih sredstev  pri enotnem zakladniškem računu 

ministrstva za finance. Manjši delež pa predstavljajo terjatve iz naslova obresti vezave prostih 

denarnih sredstev ter ostale terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta. 

 

  

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 

 

 

Kratkoročnih finančnih naložb  na dan 31. 12. 2014 ne izkazujemo v poslovnih knjigah. 

 

       

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

 

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2014 0 €. 

 

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2014 24.844 € in so naslednje: 

 

 

                                                                                        v EUR brez centov                               
konto Naziv konta  2013 2014 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih 

institucij 

3.663 17.419 475,54 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 132 61 46,21 

175 Ostale kratkoročne terjatve 0 7.364  

179 Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev 0 0  

 17 SKUPAJ 3.795 24.844 760,05 
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Med kratkoročnimi terjatvami skupine 17 so tudi terjatve  iz naslova vračila preveč izplačanih plač 

in sicer ločeno iz naslova terjatev preveč plačanih prispevkov in davkov in iz naslova terjatev do 

delavcev.  

 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2014 7.590 € in so naslednje: 

                                      

v EUR brez centov 
konto Naziv konta  2013 2014 Indeks 

190 Kratkoročno odloženi odhodki 1.698 7.590 446,99 

191 Prehodno nezaračunani prihodki 0 0  

192 Vrednotnice  0 0  

199 Druge aktivne časovne razmejitve 0 0  

19 SKUPAJ 1.698 7.590 446,99 

 

 

Aktivne časovne razmejitve so vnaprej plačane naročnine za strokovno literaturo.  

 

 

C) ZALOGE  

 
Stanje zalog na dan 31. 12. 2014 znaša 7.299 € in so večinoma v lekarni kot zaloge zdravil, 

obvezilnega, laboratorijskega in ostalega, predvsem zdravstvenega materiala. Zadoščajo za mesečno 

poslovanje. Manjši del zalog predstavlja zaloga hrane. Zaloge izkazujemo po nabavni ceni, ki jo 

sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za 

dobljene popuste in povečane  za tisti del davka na dodano vrednost, ki se ne izkazuje kot terjatev 

za vstopni davek na dodano vrednost. 

 

 

 

Za obračun uporabljamo metodo povprečnih cen. 

 

v EUR brez centov 
Konto Naziv konta  2013 2014 Indeks 

30 Obračun nabave materiala 0 0  

31 Zaloge materiala 6.491 7.299 112,4 

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 0 0  

34-36 Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga 0 0  

37 Druge zaloge namenjene prodaji 0 0  

 

 

Zaloge so se glede na preteklo leto povečale zaradi popisa zalog hrane, ki na dan 31. 12. 2013 niso 

bile popisane. Vrednost teh zalog na dan 31. 12. 2014 znaša 1.143 €. 
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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) 

 

Na kontih skupine 20 dne 31. 12. 2014 ne izkazujemo stanja.                         

              

 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2014 318.636 € in se nanašajo na 

obveznost za izplačilo plač za mesec december. Plače za mesec december smo izplačali 9.1.2015.   

 

 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2014  92.525 €. 

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku 30 dni oziroma skladno s predpisi in pogodbeno 

določenimi roki. Stanje na dan 31. 12. 2014  je usklajeno z dobavitelji na podlagi IOP obrazcev.  

 

 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2014 51.662 € in se nanašajo na 

naslednje obveznosti: 

 

 

v EUR brez centov 
konto Naziv konta  2013 2014 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 80.223 47.509 59,22 

231 Obveznosti za DDV 4.381 800 18,26 

231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in 

drugih plačilnih instrumentov 

0 0  

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 1.077 3.353 311,33 

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov 

zaposlenih 

0 0  

23 SKUPAJ 85.681 51.662 60,30 

 

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 

039) 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2014 

12.125 € in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

   

v EUR brez centov 
Konto Naziv konta  2013 2014 Indeks 

242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 

proračuna države 

10.920 12.085 110,67 

243 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 

proračunov občin 

1.860 40  

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0 0  

 - ZZZS 0 0  



 

63 

 

 - ZPIZ    

24 SKUPAJ 12.780 12.125 94,87 

 

 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 

 

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0 €. 

 

 

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 

 

Na kontih skupine 26 dne 31. 12. 2014 ne izkazujemo stanja. 

 

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

 

Na kontih skupine 290 izkazujemo stanje 858 €. Stanje se nanaša na neporabljena sredstva 

namenjena za potrebe oddelkov, ki do konca leta niso bila porabljena. 

 

Na kontih skupin 291 in 299 ne izkazujemo stanja. 

 

 

 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  

 

 

 

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki 
 

       v EUR brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2013 156.535 

  

stanje na dan 31. 12. 2014 0 

 

 

Gre za  razliko med dejansko obračunano amortizacijo in amortizacijo, priznano v ceni storitev iz  

preteklih let. Skladno s potrjenim finančnim načrtom za leto 2014 smo jo porabili za namene 

investicij.   

 

 

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije 

 

        v EUR brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2013 1.440 

+ prejete donacije za OS v letu 2014 0 

- amortizacija v breme vira za leto 2014 1.440 

stanje na dan 31. 12. 2014 0 
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Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

  

Na kontih skupine 93 ne izkazujemo stanja v naših poslovnih knjigah za leto 2014. 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

Tudi na kontih skupin 96 in 97 dne 31. 12. 2014 ne izkazujemo stanja. 

 

 

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. 

2014  6.523.209 €. 

 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 

 

        v EUR brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31.12.2013 6.235.848 

+ aktiviranje investicij 631.601 

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev 

(konto 4629) 

49.353 

-  investicije in investicijsko vzdrževanje 2014 iz poslovnega izida preteklih let 476.589 

+  presežek prihodkov nad odhodki 181.702 

stanje na dan 31. 12. 2014 6.523.209 

 

Stanje obveznosti  za sredstva, prejeta v upravljanje, je usklajeno s stanjem terjatev pri ustanovitelju 

skladno s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu.  

 

Na kontih  podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe ne izkazujemo stanja. 

 

 

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad  odhodki   

 

          v EUR brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK 

stanje na dan 31. 12. 2014 181.702 

 

       

Poslovno leto 2014 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku  181.702 €. 
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2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014 

 

Obrazec  je priloga letnemu poročilu in je priložen skupaj z ostalimi obrazci. 

 

 

2.1 ANALIZA PRIHODKOV  

 

Celotni prihodki, doseženi v letu 2014, so znašali 5.721.539 €  in so bili za 2,97 % višji od 

doseženih v letu 2013 in 3,78 % višji od načrtovanih.  

 

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,72 %, prihodki od financiranja 0,15 %, drugi prihodki pa 

0,13 % glede na celotne prihodke za leto 2014. 

 

 

Finančni prihodki so znašali 8.589 € in predstavljajo 0,15 % delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo 

jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev ter obresti za a-vista  

sredstva. 

 

Neplačani prihodki znašajo 331.883 € (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V 

celotnem prihodku predstavljajo 5,80 %. Večina terjatev je bila do konca januarja že poravnana, 

sicer pa z izterjavo nimamo težav, ker se redno poravnavajo. 

 

 

v EUR brez centov 

PRIHODKI 
Realizacija 

2013 

FN 

2014 

Realizacija 

2014 

IND real. 14 

/ FN 14 

Struktura20

14 

- iz obveznega zavarovanja 4.793.529 4.724.486 4.877.744 103,24 85,25 

- prihodki  od ZZZS iz naslova 

specializacij, pripravnikov in sekundarijev 

123.259 163.000 203.965 125,13 3,56 

- iz dodatnega prost. zavarovanja 573.347 566.554 560.474 98,93 9,79 

- iz doplačil do polne cene zdravstvenih 

storitev, od nadstandardnih storitev, od 

samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od 

konvencij    

5.992 

 

6.960 20.737 297,95 0,37 

- drugi prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev 

29.677 32.000 33.613 105,04 0,59 

- finančni prihodki 11.517 8.000 8.589 107,36 0,15 

- prihodki od prodaje blaga in materiala 19.367 12.000 16.417 136,81 0,29 

SKUPAJ PRIHODKI 5.556.688 5.513.000 5.721.539 103,78 100 

 

 

Daleč največji delež prihodkov  in sicer 85,25 % predstavljajo prihodki iz obveznega zavarovanja, 

ki so za 1,76 % višji kot v letu 2013 in za 3,24 % višji od načrtovanih.  

Drugi največji delež v strukturi prihodkov predstavljajo prihodki od prostovoljnega zdravstvenega 

zavarovanja ( Vzajemna, Adriatic, Triglav) in sicer 9,79 % in je nekoliko nižji od lanskega. 

 

Delež prihodkov iz naslova doplačil do polne cene, samoplačnikov, ostalih plačnikov in od 

konvencij  je 0,37 %. Ti prihodki so se v primerjavi z realizacijo 2013 in finančnim načrtom za leto 

2014 bistveno povečali, predvsem na račun konvencij (18.810 €). 
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Delež finančnih prihodkov je  nižji od lanskoletnega in znaša 0,15 % v strukturi prihodkov.  To so 

prihodki od obresti za vezana denarna sredstva na zakladniškem računu. 

 

Prihodki od prodaje  proizvodov in storitev ter blaga in materiala so predvsem prihodki prodaje 

izdelkov delovne terapije, malic zaposlenih in podobno. Med te prihodke uvrščamo tudi prihodke 

nenamenskih donacij in prihodke iz naslova donacij v zdravilih in naturalnih rabatov. Delež 

prihodkov iz naslova prodaje storitev ter blaga in materiala znaša v strukturi prihodkov 0,87 %. 

 

 

 

2.2 ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki, doseženi v letu 2014, so znašali 5.539.837 € in so bili za 7,24 % nižji od doseženih 

v letu 2013 in 0,49 % višji od načrtovanih.  

 

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,28 %, finančni odhodki 0,06 %  in ostali drugi stroški  0,66 

% v strukturi odhodkov za leto 2014. 

 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

 

 

 v EUR brez centov 

ODHODKI 
Realizacija 

2013 

FN 

2014 

Realizacija 

2014 

IND real. 14 / 

FN 14 

Struktura 

2014 

- stroški blaga, materiala in storitev 1.148.601 1.017.000 990.409 97,38 17,88 

- stroški dela 4.572.847 4.272.000 4.314.571 100,99 77,88 

- stroški amortizacije 191.288 195.000 195.000 100 3,52 

- rezervacije 0 0 0   

- ostali drugi stroški 12.069 5.700 36.660 643,16 0,66 

- finančni odhodki 45.628 23.200 3.197 13,78 0,06 

- drugi odhodki 1.793 100 0   

- prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0   

SKUPAJ ODHODKI 5.972.226 5.513.000 5.539.837 103,78 100 

 

 

 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  (AOP 871) so v letu 2014 znašali 

990.409 € in so bili  za 13,78 % nižji od doseženih v preteklem letu in za 2,61% nižji od 

načrtovanih. Njihov delež v strukturi celotnih odhodkov znaša 17,88 %.  

 

 

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v letu 2014 znašali 581.867 € in so bili za 15,50 % nižji 

od doseženih v letu 2013 in za 3,82 % nižji od načrtovanih. Delež, glede na celotne odhodke 

zavoda, znaša 10,50 %, kar je manj kot v letu 2013. 

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so znašali 408.542 €  in so bili za 11,19 % nižji od doseženih 

v letu 2013 in za 0,84 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 7,37 

%. 

 

V tabeli sledi pregled  storitev po podjemnih pogodbah:  
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Vrste storitev, ki se opravljajo preko 

zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve 

Strošek v letu 2014 Število zunanjih izvajalcev 

Pomoč pri dežurstvih in v ambulanti-psihiater 12.832€ 2 

Projektno svetovanje za laboratorij 4.434€ 1 

Nadomeščanje magistre farmacije 2.767€ 1 

Frizerske storitve  755€ 1 

Duhovna oskrba  3.326€ 1 

SKUPAJ 24.114 €  

 

 

 

2.) STROŠKI DELA so v letu 2014 znašali 4.314.571 €  in so bili za 5,65 % nižji od doseženih  v 

letu  2013 in za  1% višji od načrtovanih.  Delež v celotnih odhodkih znaša 77,88 %, kar je 

razumljivo glede na specifično dejavnost psihiatrije, ki je visoko delovno intenzivna.   

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2014 je znašalo 156 zaposlenih. 

 

Povprečna bruto plača je znašala 1.777 € in se je v primerjavi s preteklim letom  zmanjšala za 0,78 

% .  

V preteklem letu je bilo izplačano  59.880 €  regresa za letni dopust.  

 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 8.416 delovnih ur 

in v breme ZZZS 3.876 delovnih ur. Boleznine in poškodbe skupaj predstavljajo 2,83 % 

obračunanih delovnih ur. 

 

V letu 2014 smo izplačali drugi del razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih 

plačah javnih uslužbencev. 

 

Stroške dela smo v celoti knjižili že  v letu 2013, zato so v letu 2014 nastali samo stroški 

pripadajočih zakonitih zamudnih obresti v višini 3.197 €. 

Posebej omenjamo problematiko preveč izplačanega dodatka za delo z osebami s težjo duševno ali 

telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo, ki je bil v letu 2008 nepravilno določen nekaterim delavcem. 

Na podlagi odločbe upravnega nadzora in skladno z ZSPJS je bil z zaposlenimi v letu 2014 sklenjen 

dogovor o vračilu preveč izplačanih plač. 

 

Stroški materiala, storitev in dela so podrobneje razčlenjeni v Obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in 

odhodkov 2014, ki je priloga poročila. 

 

 

 

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2014 znašali 

195.000 € in so bili za 1,94 % višji od doseženih v letu 2013.  

 

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,52 %.  

 

Amortizacija je  bila obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 244.353 €.  

 

Del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 

49.353 €  (podskupina 980).  

 

Del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  1.440 € (podskupina 922). 
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4.) REZERVACIJ v letu 2014 nismo obračunali. 
 

 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2014 obračunani v znesku 36.660 €. Glavni del se 

nanaša na plačilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote 

(25.404 €). Ostalo predstavljajo stroški nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, članarine 

združenjem, stroški študentskih servisov in podobno. 

 

 

 

6.) FINANČNI ODHODKI  so v letu 2014 znašali 3.197 € in so za 92,99 % nižji kot v letu 2013. 

To so stroški zamudnih obresti, ki so nastale zaradi odprave tretje četrtine  nesorazmerja v  

osnovnih plačah javnih uslužbencev. 

 

 

 

7.) DRUGI ODHODKI niso bili obračunani.  

 

 

 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2014 znašali 0 €.  

 

 

 

 

2.3 POSLOVNI IZID 

 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 181.702 € 

 

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu 

poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 . 

 

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. 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, 

ki upošteva načelo denarnega toka in ne načelo poslovnega dogodka, po  katerem so pripravljeni 

ostali računovodski izkazi, zato podatki o prihodkih in odhodkih v obeh izkazih niso primerljivi. 

 

Načelo denarnega toka pomeni, da se odhodek oziroma prihodek prizna, ko je poslovni dogodek 

nastal in je  denar ali njegov ustreznik prejet oziroma plačan. 

 

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 238.584 € in se od ugotovljenega 

presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 420.286 €. Presežek odhodkov 

nad prihodki  po načelu denarnega toka je  v največji meri posledica investicijskih odhodkov.  
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2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

 

V poslovnih knjigah ne izkazujemo finančnih terjatev in naložb.  

 

2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 

V tabeli izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka in sicer v višini 

238.584 €. 

 

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

 

Izkaz prihodkov in odhodkov  določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak 

izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da so prihodki oziroma odhodki 

razdeljeni na prihodke in odhodke iz naslova javne službe in na prihodke in odhodke iz naslova 

tržne dejavnosti. 

 

Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov iz obeh naslovov smo upoštevali Navodilo v zvezi z 

razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, št. 012-

11/2010-20, ki ga je izdalo ministrstvo za zdravje. 

 

v EUR brez centov 

 LETO 2013 LETO 2014 

  
Prihodki Odhodki 

Davek  

od dohodka 

Poslovni  

izid 
Prihodki Odhodki 

Davek  

od dohodka 

Poslovni 

 izid 

Javna  

služba 
5.533.963 5.948.181 0 414.218 5.691.572 5.510.520 0 181.052 

Tržna  

dejavnost 
22.725 24.045 0 1.320 29.967 29.317 0 650 

Skupaj  

zavod 
5.556.688 5.972.226 0 415.238 5.721.539 5.539.837 0 181.702 

 

 

Poslovni izid je pozitiven  in znaša iz naslova  javne službe 181.052 €, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 650 €. 

 

Primerjava med letoma 2013 in 2014 kaže podobno strukturo prihodkov in odhodkov. Iz nje je tudi 

razvidno, da prihodke pridobivamo v glavnem iz naslova javne službe in le majhen del iz naslova 

tržne dejavnosti. 

 

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti : 

  

 prehrana delavcev, 

 prodaja izdelkov delovne terapije, 

 pranje perila za paciente, 

 prihodki od najemnin, 

 prihodki od doplačil. 

 

Odhodke iz zgoraj omenjenih dejavnosti smo razmejili v sorazmernem deležu glede na prihodke, 

ker nimamo ustreznejših sodil. 
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3  POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S 

SKLEPI SVETA ZAVODA 
 

 

Svet zavoda je na 13. redni seji sveta zavoda 25. 3. 2014 sprejel sklep, da se presežek odhodkov 

nad prihodki v višini 415.537,74 € pokrije iz  nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz 

leta 2012 v višini 4.280,22 € in presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki so bili 

namenjeni za investicije v višini 411.257,52 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

4  PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA 

ZA LETO 2014 

 
 

Sredstva poslovnega izida za leto 2014, izkazana v bilanci stanja na kontu podskupine 985 - 

presežek prihodkov nad odhodki, se v višini 181.702 € razporedijo v skladu s  sprejetim sklepom 

sveta zavoda oziroma ostanejo nerazporejena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 26. 2. 2015 

 

 

Računovodja:                                                      Odgovorna oseba:  

Ema Žlaus             Marjan Javornik, univ. dipl. ekon. 
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PRILOGE K LETNEMU POROČILU 

 

 
a) Bilanca stanja  

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A) 

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 

d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 

e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A) 

f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) 

g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) 

i) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

 

 

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (1. in 2. del) 

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014 

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014 

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2014 

Obrazec : Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 
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