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UVOD 
 

 

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 

IME: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK 

SEDEŢ: 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 

 

DEJAVNOSTI 

 

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 moţganovine ali so odvisni od psihoaktivnih snovi. 

 

Dejavnost obsega: 

 specialistično ambulantno dejavnost, 

 specialistično bolnišnično dejavnost, 

 polhospitalno dejavnost, 

 bolnišnično lekarniško dejavnost, 

 gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod 

ustanovljen. 

 
ORGANI ZAVODA 

 

so: 

 svet zavoda, 

 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  – 1 član. 
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PREDSTAVITEV ZAVODA 
 

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

deţelnega zbora o prodaji drţavnih 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 

druţbenih 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 lanskem letu obeleţili 50 letnico delovanja psihiatrične dejavnosti v Vojniku. 

 

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

teţkih 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 pribliţno 320.000 prebivalci in razpolaga s 156 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 vzdrţevanju in  modernizaciji objektov ter urejanju okolice in parka ter zunanjemu videzu 

bolnišnice. 

 

Preteţni del prihodka (okrog 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.  

 

Bolnišnica se povezuje z drugimi subjekti v zdravstvu, predvsem z Ministrstvom za zdravje 

Republike Slovenije 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 dolţna delovati po načelih dobrega gospodarjenja in izpolnjevati vse zakonske in 

pogodbene obveznosti. To ji tudi vseskozi uspeva, saj vsa leta, od samostojnosti dalje, posluje 

pozitivno, preseţke pa vlaga v izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev zaposlenih in pacientov.  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. Del praktičnega izobraţevanja opravljajo tudi pripravniki iz Splošne bolnišnice Celje, 

Splošne bolnišnice Topolšica in regijskih zdravstvenih domov ter  zdravniki -  specializanti 

psihiatrije in druţinske medicine.  
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PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 

 

I. Organizacijska enota Medicinske sluţbe vključuje naslednje oddelke:  

 

-  Sprejemni ţenski oddelek,                                                                                                                 

-  Sprejemni moški oddelek, 

-  Odprti oddelki A, B in C, 

-  Delovna enota Ravne, 

-  Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti (OZBO), 

- Ambulanta. 

 

Za potrebe vseh oddelkov znotraj organizacijske enote Medicinske sluţbe se organizira delovna 

enota skupne medicinske sluţbe, ki obsega: psihološko sluţbo, socialno sluţbo, laboratorij, lekarno 

in delovno terapijo z odgovornimi delavci.  

 

II. Organizacijska enota nemedicinske sluţbe vključuje: 

 

1. Upravo zavoda, 

2. Preskrbovalno vzdrţevalne enote, ki obsegajo: 

 kuhinjo, 

 pralnico, 

 toplarno 

 tehnično vzdrţevalne delavnice, 

 vrtnarijo, 

 skladišče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

Organigram Psihiatrične bolnišnice Vojnik 
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VODSTVO ZAVODA 

 

Psihiatrično bolnišnico Vojnik od 19. 1. 2010 vodi v. d. direktorja Daniel Lajlar, dr. med., spec. 

psih. (do 18. 1. 2010 je bila direktorica Vesna Novak, dr. med., spec. psih.), njegov namestnik je 

mag. Egidij Čretnik, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege je Duška Drev, VMS, 

univ. dipl. org. 

 

 

PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

 

Na dan 31. 12. 2009 je bilo v zavodu zaposlenih 165 delavcev, od tega 3 delavci s skrajšanim 

delovnim časom. 
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Zaposlenih je bilo 18 zdravnikov (10,91 %), 68 delavcev zdravstvene nege (41,21 %), 1 

farmacevtski delavec (0,61 %), 21 zdravstvenih delavcev in sodelavcev (12,73 %), 5 delavcev iz 

drugih plačnih skupin (3,03 %) in 52 nezdravstvenih delavcev (31, 51 %). 

 

Povprečno število zaposlenih v letu 2009: 162.  

 

 

 

ZAPOSLENI PO POKLICIH IN 

PODROČJIH DELA 

STANJE 

31. 12. 2009 STRUKTURA 

DELAVCI IZ 

UR 

31. 12. 2009 

1 2 3 4 

ZDRAVNIKI  18 10,91 13,70 

Specialist 9 5,45 8,51 

Specializant 6 3,64 3,67 

Pripravnik/sekundarij 2 1,21 0,51 

Primarij 1 0,61 1,01 

ZDRAVSTVENA NEGA 68 41,21 68,69 

Diplomirana medicinska sestra 14 8,48 16,75 

Srednja medicinska sestra/babica 54 32,73 51,94 

FARMACEVTSKI DELAVCI 1 0,61 1,00 

Farmacevt 1 0,61 1,00 

ZDRAVSTVENI DELAVCI IN 

SODELAVCI 

21 12,73 19,48 

Klinični psiholog specialist 3 1,81 2,98 

Socialni delavec 3 1,81 3,01 

Sanitarni inţenir 1 0,61 1,00 

Psiholog 1 0,61 1,00 

Delovni terapevt 6 3,64 6,00 

Inţenir laboratorijske biomedicine 1 0,61 1,00 

Laboratorijski tehnik 2 1,21 1,50 

Pripravnik 1 0,61 0,49 

Ostali 3 1,82 2,50 

OSTALI DELAVCI IZ DRUGIH PLAČNIH 

SKUPIN 

5 3,03 4,78 

Ostali 5 3,03 4,78 

NEZDRAVSTVENI DELAVCI  52 31,51 48,97 

Administracija 4 2,42 4,02 

Področje informatike 1 0,61 0,54 

Ekonomsko področje 6 3,64 5,92 

Kadrovsko-pravno in splošno področje 1 0,61 1,00 

Področje nabave 2 1,21 2,00 

Področje tehničnega vzdrţevanja 3 1,81 2,96 

Področje prehrane 13 7,88 11,73 

Oskrbovalne sluţbe 16 9,69 14,88 

Ostalo  6 3,64 5,92 

SKUPAJ ZAPOSLENI  165 100,00 156,62 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

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

drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in 

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

 

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 obrazloţitvi 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 obrazloţitvi 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 doseţenimi 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 ţupan 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 doseţeni, zakaj cilji niso bili doseţeni. 

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. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 

Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05), 

- Zakon o zdravniški sluţbi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 

Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 

72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008), 

- Določila Splošnega dogovora za leto 2008 in 2009 z aneksi, 

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 z ZZZS. 

 

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/2009), 

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

- Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 

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

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

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

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

(Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 

120/07 in 124/08), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni 

list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07), 

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov 

(Uradni list RS, 46/03), 

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

računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03), 

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

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

trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/2010). 

 

c) Interni akti zavoda: 

 

- Odlok o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka bivšega Zdravstvenega Centra Celje v Javni zavod 

Psihiatrična bolnišnica Vojnik (12.1.1993), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v 

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

- Statut JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 

- Pravilnik o računovodstvu, 

- Pravilnik o popisu, 

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, 

- Pravilnik o določitvi vrste in številu delovnih mest, na katerih se opravlja deţurstvo, 

- Pravilnik za oddajo javnih naročil, 

- Pravilnik o notranjem revidiranju, 

- Register tveganj, 

- Sistemizacija delovnih mest Javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 

- Pravilnik o evidentiranju prisotnosti na delovnem mestu, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
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=199998&stevilka=4618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200267&stevilka=3227
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200315&stevilka=590
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200345&stevilka=2165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200363&stevilka=3081
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=66
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200436&stevilka=1570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200462&stevilka=2857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200647&stevilka=2029
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200672&stevilka=3076
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=2000124&stevilka=5204
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200179&stevilka=4108
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008109&stevilka=4692
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=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=2002117&stevilka=5692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5844


 

10 

- Pravilnik o delovnem času v Javnem zavodu Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 

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

psihičnih obremenitev), 

- Pravilnik o vrstah izolacijskih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okuţb v 

Psihiatrični bolnišnici Vojnik. 

 

 

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

Dolgoročni cilji naše bolnišnice so:  

 delovati poslovno uspešno, strokovno in kakovostno, 

 postati prepoznavni  v oţji in širši okolici, 

 biti prijazen do bolnikov, 

 delovati timsko ter se povezovati z drugimi zdravstvenimi ustanovami, 

 uresničevati naše osnovno poslanstvo – skrb za duševno zdravje, 

 aktivno sodelovati pri oblikovanju zdravstvene politike na nivoju drţave, 

 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 sedemnajstih letih niso spreminjali. 

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

zavezuje opraviti letno 1212 hospitalizacij in 11.636 ambulantnih pregledov, vsebinski obseg 

specialističnega ambulantnega dela predvideva 121.469 točk. Hospitalni del pogodbe je posredno 

vsebinsko limitiran s predvideno povprečno leţalno dobo, ki v Psihiatrični bolnišnici Vojnik ţe 

nekaj let kaţe tendenco niţanja. To kaţe na sorazmerno niţji nivo preskrbljenosti regije v sferi 

posteljnega fonda v drţavnem merilu. Nedvomno je dostopnost zavarovancev do psihiatrične 

hospitalne  storitve v centralni in severo-vzhodni  Sloveniji manjša kot v jugo-zahodni Sloveniji. 

Pred več kot desetimi leti obljubljeni notranji premiki posteljnega fonda in kadra se niso zgodili, 

prav tako ostaja odprto vprašanje standardov in kadrovskih normativov. Oboje bi dolgoročno 

definiralo dejavnost psihiatrične oskrbe v naši regiji. Dispanzerski suport naši hospitalni in 

ambulantni specialistični dejavnosti je še vedno šibek in obremenjen z nerazumno dolgimi 

čakalnimi dobami. Zametki skupnostne psihiatrije obetajo v prihodnosti razbremenitev ambulantne 

in posredno hospitalne dejavnosti, bila bi tudi v veliko pomoč pri izvajanju Zakona o duševnem 

zdravju, vendar se zatika v organizaciji in financiranju dejavnosti. Med dolgoročne cilje vsekakor 

sodi dokončna rešitev problema forenzične psihiatrije na drţavni ravni.  

 

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 doseţen. 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 
 

Najpomembnejši letni cilji Psihiatrične bolnišnice Vojnik so naslednji: 

 realizirati program dela, določen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, 

sklenjeno z ZZZS, Območno enoto Celje, 

 poslovanje zaključiti s pozitivnim finančnim rezultatom, 

 uvajanje kliničnih poti, 

 uvajanje standardov zdravstvene nege, 

 uvajanje sistema kakovosti in varnosti pacientov ob upoštevanju Zakona o pacientovih 

pravicah in Zakona o duševnem zdravju, 

 izvedba nacionalne ankete o izkušnjah pacientov v slovenskih bolnišnicah, 

 izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, 

 nadgradnja in posodobitev informacijskega sistema, 

 aktivnosti za uvedbo projekta e-Zdravje, 

 nadaljevanje projekta za preselitev DE Ravne na matično lokacijo v Vojnik, 

 sprejeti pravilnike in notranje akte, 

 upoštevati ugotovitve in priporočila iz poročil o opravljenih notranjih revizijah poslovanja 

bolnišnice,   

 v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom realizirati načrtovane zaposlitve za nedoločen in 

določen čas, 

 izvedba postopka ocenjevanja javnih usluţbencev in rednih letnih pogovorov, 

 nadaljevanje usmerjenih obdobnih zdravstvenih pregledov za zaposlene in revizija Izjave o 

varnosti z oceno tveganja, 

 realizirati načrtovano izobraţevanje zaposlenih.  

 
3.1   Predvidevamo in dogovarjamo se z ZZZS, da bi Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za 

pogodbeno leto 2010 ostala po obsegu in vsebini enaka pogodbi za leto 2009. To bi nam omogočilo 

laţje planiranje in tudi dosego zastavljenih ciljev iz finančnega načrta za leto 2010, kar se je 

pokazalo kot šibka stran planiranja za leto 2009. Revizijsko poročilo je podalo objektivno in 

kritično sliko poslovanja v preteklem letu, zato je prioritetna naloga vodstva zavoda za leto 2010 

odprava napak poslovanja, in glede na spremenjene  - recesijske pogoje poslovanja, uskladiti in 

prilagoditi finančni načrt za leto 2010. 

 

3.2   Racionalizacija, ki je bila predvidena v finančnem načrtu 2009, se je nanašala na selitev 

dejavnosti iz Raven v matično ustanovo. Izdelani projekti za obnovo  DE Ravne so pokazali 

nesorazmerno visoke predvidene stroške obnove Raven napram predvidenim stroškom gradbene 

adaptacije ţe obstoječih objektov v Vojniku, kar bi omogočilo selitev dejavnosti v matično 

ustanovo.  Projekti za to selitev so ţe narejeni, vloţene so tudi ţe zahteve za pridobitev 

komunalnega soglasja pri Občini Vojnik.  

 

3.3   V letu 2010 je nujno zemljiško – knjiţno urediti lastništvo zemljišč, ki spadajo v kompleks 

Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Dogovori na temo finančne odškodnine Občini Vojnik tečejo ţe 

nekaj let, v tem času so se zamenjali trije ministri za zdravje. Kot kaţejo zadnja pogajanja na to 

temo, je rešitev dokaj blizu. Pooblastila, ki jih je obljubilo Ministrstvo, bodo omogočila plačilo 

izpogajane  odškodnine s strani Javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik iz lastnih sredstev.  

 

3.4   Letni plan izobraţevanja zaposlenih bo omogočil planirano strokovno rast zavoda in višji, 

kvalitetni nivo dela. Še vedno se bomo posluţevali moţnosti sponzoriranja določenih vrst 

izobraţevanja s strani farmacevtskih podjetij.  
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3  

 

 

Letni cilji Realizirane naloge 
Nerealizirane 

naloge 

Odstotek 

realizacije 

realizirati program dela realizirano   

poslovno leto zaključiti s 

pozitivnim finančnim 

rezultatom 

ralizirano   

uvajanje kliničnih poti realizirano    

uvajanje standardov 

zdravstvene nege 

 v fazi realizacije   

izvedba nacionalne ankete o 

izkušnjah pacientov 

realizirano    

izvedba ankete o zadovoljstvu 

zaposlenih 

realizirano   

nadgradnja in posodobitev 

informacijskega sistema 

aktivnosti so v teku   

aktivnosti za uvedbo projekta 

e-Zdravje 

aktivnosti so v teku   

projekt preselitve DE Ravne aktivnosti so v teku   

 

 

Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji v glavnem doseţeni, 

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

(npr. nadgradnja in posodobitev informacijskega sistema) pa se bodo izvajale dlje časa, po fazah, ki 

jih bomo opredelili v planskih dokumentih. 

 

V finančnem načrtu za leto 2009 je bil obseg dela načrtovan na podlagi Pogodbe o izvajanju 

programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008, kasneje pa je bil v rebalansu finančnega 

načrta bila upoštevan Splošni dogovor za leto 2009, Pogodba o izvajanju progama zdravstvenih 

storitev za leto 2009 ter tudi tekom leta sprejeta Aneksa št. 1 in 2 k Splošnemu dogovoru. Z 

zadovoljstvom lahko ugotovimo, da smo zastavljene cilje na področju realizacije obsega dela 

izpolnili v celoti, celo presegli, razen pri programu zdravstvene oskrbe za osebe  z izrečenim 

varnostnim ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, kar 

pa ni odvisno od nas. 

 

Zaradi nesorazmerno visokih sredstev, ki bi jih morali vloţiti v obnovo objektov v Delovni enoti 

Ravne, visokih stroškov in strokovne oporečnosti poslovanja, je bil v lanskem letu sprejet sklep o 

preselitvi dejavnosti iz Raven v matično ustanovo v Vojniku.  V letu 2009 je bila izdelana  

projektna dokumentacija (PGD in PZI) in pripravljena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Prav 

tako je sodni cenilec izdelal uradno cenitev obeh stavb v Ravnah, v izdelavi je Dokument 

identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program. Vloge za gradbeno dovoljenje ni 

mogoče vloţiti pred ureditvijo zemljiško knjiţnega stanja z Občino Vojnik.  Na Ministrstvo za 

zdravje smo ţe posredovali vlogo za izdajo pisnega pooblastila, da lahko v njihovem imenu 
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razrešimo stanje, ki traja ţe vse od ustanovitve javnega zavoda, vendar, kljub urgenci,  pooblastila 

še nismo prejeli. 

 

V lanskem letu smo obeleţili tudi 50 letnico psihiatrične dejavnosti v naši bolnišnici. Ob tej 

priloţnosti smo izdali monografijo o delovanju bolnišnice in razvoju stroke od leta 1959 do danes, 

pri kateri so sodelovali ugledni strokovnjaki, nekdanji in zdaj zaposleni v Psihiatrični bolnišnici. 

Ravno zaradi teh in še nekaterih drugih stroškov, ki so se pojavili s tem v zvezi, pa tudi zaradi 

vsesplošnega zmanjševanja sredstev za izvajanje zdravstvenih storitev, je finančni izid leta 2009 

precej niţji od predhodnega, pa tudi  deleţ preseţka prihodkov nad odhodki v prihodkih je niţji od 

dolgoletnega povprečja, kar je razvidno iz tabele v nadaljevanju.  

 

Stroka 

 

Sestavni del kakovostnega zdravljenja je tudi upoštevanje in varovanje pravic pacientov in seveda 

vseh zaposlenih. Pri tem ne gre le za tiste pravice, ki jih varuje zakonodaja, marveč za splošno 

znane pravice, ki zadevajo moralno in etično drţo zaposlenih. V Psihiatrični bolnišnici Vojnik se 

človekove pravice pacientov spoštujejo. Tudi sporni postopek sprejema in zdravljenja 

psihiatričnega pacienta brez njegove privolitve poteka v skladu s predpisi in zadnjo odredbo 

Ustavnega sodišča.  

 
Lahko ugotavljamo, da so bili v letu 2009 strokovni cilji zavoda doseţeni, kar se prvenstveno 

nanaša na obseg in kakovost opravljenega dela. V letu 2009 je bilo manj nepredvidenih dogodkov – 

incidentov v primerjavi z letom 2008, kar kaţe Register incidentov. To kaţe na višji nivo 

zdravstvene nege in opravičuje smiselno kadrovanje na tem področju.  

 

Kadrovanje zdravnikov ostaja permanentni problem zaradi centralnega vodenja specializacij in le s 

teţavo pokriva odsotnosti specializantov in planirane upokojitve v bliţnji prihodnosti (štirje 

zdravniki).  

 

Plan izobraţevanja je bil za leto 2009 očitno predimenzioniran, zato je celoten strošek 

izobraţevanja dosegel le 71% planiranega. Preseţek 3% je le v segmentu šolnin. V segmentu 

planiranih kotizacij pa dosegamo 43%, ker se je velik deleţ kotizacij v tem letu pokrival iz donacij 

farmacevtske industrije, kar je bila praksa ţe iz preteklih let. Bolj skrbno planiranje in evidentiranje 

izobraţevanj je tudi v resnici delno zmanjšalo število izobraţevanj – posebno v tujini.  

 

Zdravstvena nega 

 

Zaposleni v zdravstveni negi smo v preteklem letu opravljali svoje delo v osmih organizacijskih 

enotah in na dveh lokacijah, v Vojniku in v enoti Ravne nad Šoštanjem. Kontinuirano zdravstveno 

nego smo izvajali s 14 diplomiranimi medicinskimi sestrami/višjimi medicinskimi sestrami/dipl. zn. 

in s 53 srednjimi medicinskimi sestrami/zdravstvenimi tehniki (tri zaposlene s polovičnim delovnim 

časom, pet sodelavcev  pa zaradi zdravstvenega stanja opravlja delo le v dveh izmenah). V 

poslovno leto smo prenesli 3121 preseţnih delovnih ur pri zaposlenih v zdravstveni negi in 804 ure 

pri zaposlenih v oskrbi. Z delnim plačilom, predvsem pa z dobrim sodelovanjem vseh ter pomočjo 

treh študentov v poletnih mesecih  smo poslovno leto zaključili z minimalnim preseţkom delovnih 

ur  na obeh področjih dela. Vsak dan sproti deţurna medicinska sestra  številčnost posameznega 

tima prilagaja obsegu in teţavnosti dela. V rednem delovnem času pa je to dolţnost vodilnih 

MS/dipl. zn. 

 

V mesecu marcu smo kot zadnji prišli na vrsto za  prenovo prostora vodje zdravstvene nege, ki nam 

sluţi kot delovni prostor in prostor za sestanke.  
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Tudi v preteklem letu smo posebno skrb posvetili strokovnemu izobraţevanju, saj se zavedamo 

nujnosti  spremljanja razvoja naše stroke, pa tudi novosti na ostalih strokovnih področjih, saj imajo 

naši pacienti vedno več somatskih teţav. Znotraj bolnišnice smo organizirali interna izobraţevanja 

(124 slušateljev) in skupaj z Društvom MS/ZT organizirali strokovni seminar na temo »Vpliv 

timskega dela in medsebojnih odnosov na stres in izgorevanje« (128 zunanjih in 41 naših 

slušateljev). Izobraţevali smo se tudi zunaj bolnišnice, sodelavci s srednjo izobrazbo 78 dni (osem 

aktivno), sodelavci z višjo/visoko strokovno izobrazbo pa 37 dni (sedem aktivno), pet sodelavcev se 

je vključilo v izobraţevanje iz realitetne terapije, štirje pa nadaljujejo študij ob delu za dvig 

formalne izobrazbe (prvi in drugostopenjski izobraţevalni program). 

 

V mesecu maju smo se vključili v izobraţevanje za delo v novem računalniškem programu (BIRPIS 

21), ki smo ga pričeli uporabljati v mesecu juniju.  Vključili smo se v izobraţevanje ob uvedbi On – 

line zdravstvenega zavarovanja in ga pričeli uporabljati v mesecu oktobru.  
 

Sodelovali smo na dnevnem zdravniškem raportu, razširjenem strokovnem kolegiju bolnišnice, 

strokovnem svetu, sejah Sveta zavoda. Sodelovali in  povezovali smo se tudi  z vsemi ostalimi 

sluţbami bolnišnice in nadomestili odsotnost vodje bolnišnične lekarne (izdaja potrebnih zdravil na 

bolnišnične oddelke in naročanje zdravil in ostalega materiala pri dobaviteljih).  

 

Aktivno smo sodelovali: 

- na kolegiju  in v izvršilnem odboru Sekcije  medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

psihiatriji ter pri organizaciji in izvedbi praznovanja ob 40-letnici njenega delovanja; 

- v delovni skupini Razširjenega  strokovnega kolegija za zdravstveno nego-Stalni delovni skupini 

glavnih medicinskih sester slovenskih bolnišnic, 

- v skupini za poenotenje kategorizacije bolnikov, 

- v izvršilnem odboru Društva MS/ZT Celje, 

- v izvršilnem odboru Sekcije za management v zdravstveni negi, 

- komisiji za obvladovanje bolnišničnih okuţb. 

V mesecu aprilu smo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov v specialistični ambulanti in bili z 

rezultati tudi tokrat zelo zadovoljni. V mesecu maju smo prejeli analizo nacionalne ankete o 

izkušnjah pacientov v psihiatrični bolnišnici, ki smo jo zaključili v decembru 2008. Z rezultati smo 

bili zelo zadovoljni, saj smo v primerjavi z ostalimi psihiatričnimi bolnišnicami dosegli najvišjo 

oceno.  

 

Aktivno smo se vključili v pripravo za izvajanje novega Zakona o duševnem zdravju, ki je stopil v 

veljavo v mesecu avgustu. 

 

Ob 50-letnici psihiatrične dejavnosti v Vojniku,  smo 3. 10. 2009 organizirali dan odprtih vrat in 

javnosti  pokazali bolnišnične prostore. S svojim pisnim prispevkom smo sodelovali pri oblikovanju 

monografije.  

 

Na vseh bolnišničnih oddelkih smo izvajali dnevno kategorizacijo bolnikov in pripravili mesečna 

poročila. Izvedli smo dva notranja nadzora nad kategoriziranjem pacientov. Ţal pa vse to počnemo 

na papirju, saj smo ena redkih bolnišnic, ki nima računalniškega programa. 

 

Zaradi večje varnosti pacientov, predvsem pa zaradi niţjih stroškov, smo tudi v tem letu ob 

vikendih in praznikih zdruţevali bolnike na enem odprtem oddelku.  

 

Zbirali smo podatke o kazalnikih kakovosti, ki jih zahteva Ministrstvo za zdravje, pripravili skrbno 

analizo in uvedli nekatere izboljšave.  
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Ministrstvo za zdravje nam je izdalo odločbo o podelitvi naziva učni zavod, za izvajanje 

praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraţevalnega programa tehnik zdravstvene nege 

in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega. Tako smo izvajali 

mentorstvo kliničnih vaj študentom ob delu Fakultete za zdravstvene vede Maribor in Ljubljana. 

Teh vaj se je udeleţilo 19 študentov. Učna bolnišnica smo bili  tudi dijakom Srednje zdravstvene 

šole Celje. Izvajali smo mentorstvo šestnajstim pripravnikom, ki so bili v okviru programa 

pripravništva za diplomirane medicinske sestre/dipl. zdrav. iz področja psihiatrične zdravstvene 

nege razporejeni v našo bolnišnico. 

 

Pripravili smo načrt cepljenja zaposlenih proti sezonski gripi in cepljenje tudi izvedli. Cepilo se je 

54 zaposlenih. Aktivno smo sodelovali pri cepljenju proti klopnemu meningitisu, ki se je izvajalo za 

zaposlene.  

 

V jesenskih mesecih je organizacijski odbor ţe  pričel s pripravo strokovnega seminarja, ki ga bomo 

izvedli v aprilu 2010.  

 

V tem letu smo v računalniški program, ki evidentira prisotnost na delu, pričeli evidentirati vse 

odsotnosti. Prej je to delo opravljala sodelavka na upravi. Še vedno pa v papirni obliki pripravljamo 

za več kot 110 zaposlenih obračunski list, na katerega vsak mesec izpišemo dejanski delovni čas 

zaposlenega in razdelimo opravljene ure, ki se različno vrednotijo.  

 

Izvajali smo nadzor nad naročanjem materiala v skladišču, hrane, zdravil, sanitetno-potrošnega 

materiala itd. Skrbno smo spremljali mesečno ovrednoteno porabo zdravil in sanitetno-potrošnega 

materiala po bolnišničnih oddelkih. Mnenja smo, da veliko privarčujemo s prerazporejanjem  

zdravil med oddelki tudi zaposleni v zdravstveni negi.  

 

Skupaj z našimi pacienti smo se vključili v humanitarno  akcijo zbiranja plastičnih pokrovčkov in jo 

zaključili v mesecu decembru. 

 

Tudi v preteklem letu smo zaposleni v zdravstveni negi veliko pozornosti namenili medosebnim 

odnosom in skrbno vodeni negovalni dokumentaciji, ki nam omogoča sistematičnost dela in sprotno 

vrednotenje. 

 

Investicijska vlaganja in investicijsko vzdrţevanje 

 
V letu  2009 smo skladno s planom investicij in investicijskega vzdrţevanja izvedli rekonstrukcijo 

dela podstrešja na objektu Uprava (dela so bila končana v januarju 2010) in tako pridobili manjšo 

sejno sobo, ki je namenjena za vse sestanke in seje Sveta zavoda, kot tudi za javna odpiranja pri 

postopkih oddaje javnih naročil. V predprostoru sobe so manjše sanitarije, obnovljeno je stopnišče. 

Soba je kompletno opremljena z osnovnim pohištvom in z mizami, ki so postavljene v konferenčno 

obliko, lahko pa se obrnejo v isto smer za potrebe učilnice.  V ta namen je bil nabavljen tudi 

projektor in platno.  

 

V letu 2009 je bilo urejeno začasno skladišče surovin.  V neizkoriščen prostor med objektom 

garaţe in samostojno stavbo za organske kuhinjske odpadke je bila nameščena streha – nadstrešnica 

in spredaj zaprto z zamreţenimi pomičnimi vrati. V tem prostoru bo zbirališče papirne in PVC 

embalaţe, ki jo bomo stiskali v stiskalnici in nato prodali kot surovino in ne oddajali kot odpadek, 

kot  se je to počelo do sedaj. 

 

Na področju energetske učinkovitosti je bil uveden centralni nadzorni sistem (CNS), ki vključuje 

merjenje porabe vseh energentov (voda, elektrika, plin) v digitalni obliki. Posamezni oddelki ali 

stavbe (kakor je dopuščal izveden razvod) so ločene pri oskrbi s toplotno energijo.  Sistem 
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omogoča nastavitve urnikov delovanja, na ta način se objekti in površine, ki niso v stalni uporabi, 

ogrevajo po vnaprej nastavljenem urniku. Sistem bo potrebno nadgraditi z dodatnimi senzorji za 

merjenje temperature na več mestih, s tem bo pridobljena dovolj natančna informacijo o doseţenih 

temperaturah v posameznih delih stavbe oz. oddelka.  

 

Redno – tekoče vzdrţevanje 

 

V preteklem letu smo skrbeli za izpravnost vseh sistemov, ki so podvrţeni rednim pregledom 

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

nastale okvare.  Zamenjana so bila nekatera vratna krila na dograjenem delu, ki so se »ukrivila« in 

teţko zapirala. Obnovljene so bile oblazinjene prevleke na sedeţnih garniturah, ki so kazale znake 

obrabe ali poškodovanja. Poleg rednega sanitarnega beljenja kuhinjskih prostorov so bile sanirane 

še stene kletnih hodnikov in del zunanje fasade na dograjenem delu.   

 

Informatika 

 

V mesecu maju je bil izvršen prehod na nov zdravstveni program podjetja Infonet, Birpis21. 

Program se je namestil na ločeni streţnik IBM, ki je bil doniran s strani Ministrstva za zdravje. 

Hkrati s programom Birpis21 se je implementiral tudi program za fakturiranje RAF, prvo 

fakturiranje se je izvedlo v mesecu juliju za pretekli mesec. 

 

V juliju se je zaradi dotrajanosti starega streţnika postavil nov streţnik HP, ki je bil nabavljen v 

mesecu februarju preko javnega razpisa. Programsko opremo in licence za streţnik je bilo potrebno 

kupiti posebej. Naknadno smo kupili tudi program za arhiviranje streţnika ter dodatni spomin 

zaradi obremenjenosti streţnika. 

 

Konec septembra smo prešli na nov sistem preverjanja zdravstvenega zavarovanja pacientov KZZ 

On-line. V tem obdobju smo zamenjali tudi komunikacijske naprave z napravami Cisco ASA in 

sicer v Vojniku na glavni in redundančni liniji, v DE Ravne pa na primarni liniji. Glavna 

komunikacijska naprava je bila donirana s strani Ministrstva za zdravje, obe dodatni pa sta bili 

posebej nabavljeni. 

 

V letu 2009 je bilo nabavljenih 11 novih namiznih računalnikov in 1 notesnik, predvsem zaradi 

dotrajanosti nekaterih delovnih postaj in zaradi potreb prehoda na KZZ On-line. 

 

Na področju programske opreme smo kupili in namestili program za izpolnjevanje in obračun 

potnih nalogov, s priklopom kontrolnikov kotlovnice in toplotnih podpostaj na računalniško 

omreţje pa se je uvedel nadzor nad porabo energentov in spremljanjem sistema na centralnem 

računalniku. 

 

Kadrovsko – pravno področje 

 

Za zagotovitev načela transparentnosti javnega naročanja je bil sprejet »Pravilnik za oddajo javnih 

naročil«. Pravilnik določa obvezna ravnanja izvajalcev oddajanja javnih naročil pri naročanju blaga, 

storitev in gradenj ter način oddaje javnih naročil male vrednosti (na osnovi naročilnic in po 

postopku zbiranja ponudb) ter način oddaje javnih naročil po postopkih iz 24. člena Zakona o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 126/06 in 16/08). 

 

V letu 2008 je bil v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami uveden nov plačni sistem v vseh 

dejavnostih javnega sektorja, zato je Svet zavoda sprejel spremembe in dopolnitve sistemizacije 

delovnih mest. V nadaljevanju je bila izkazana potreba po spremembi v organizaciji in drugih 
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spremembah v zvezi z zahtevnostjo nekaterih delovnih mest, zato je Svet zavoda v preteklem letu še 

dvakrat sprejel spremembe in dopolnitve sistemizacije delovnih mest.  

 

Zavod je realiziral priporočila iz poročil o opravljenih notranjih revizijah poslovanja bolnišnice: 

- v letu 2009 je vzpostavil »Register tveganj«, v letu 2010 je bilo sprejeto »Navodilo za 

upravljanje z dokumentarnim gradivom v JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik« ter 

spremembe in dopolnitve sistemizacije delovnih mest (zaporedno številčenje delovnih 

mest); 

- zavod je okrepil notranje kontrole, tako, da se bo pri posameznih dobaviteljih naroča 

blago po vrstah in cenah iz ponudbenih predračunov; 

- zavod je zagotovil delovanje notranjih kontrol na področju izdaje zdravil (natančno 

izpolnjevanje internih naročilnic, sprotni in natančnejši vnos izdanih zdravil, bolj 

učinkovit sistem vodenja blagovne evidence brez dvakratnega vnosa prejetih in izdanih 

artiklov in mesečno spremljanje dejanskega stanja zdravil v lekarni v lekarni);  

- zavod je dopolnil izjavo o varovanju osebnih podatkov v uvodnem delu, kjer je natančno 

navedeno, da so zaposleni seznanjeni z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov ter 

z vsebino Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov; sprejel spremembe in dopolnitve 

Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov (v delu uradna tajnost v zavodu, ravnanje z 

osebnimi podatki in zbirkami osebnih podatkov, brisanje podatkov oziroma uničenje 

nosilcev osebnih podatkov in pravice izvedencev iz medicinske dokumentacije) ter 

spremembe in dopolnitve zbirk osebnih podatkov v registru zbirk osebnih podatkov 

(dopolnitev evidence video posnetkov, splošnega opisa zavarovanja zbirke osebnih 

podatkov v primeru varovanja v računalniški obliki, evidence osnovne medicinske 

dokumentacije in vzpostavitev dodatne evidence o poškodbah pri delu); 

- odpravljena so bila neskladja pri obračunu  dnevnic  ter  obračunu  plač  in  dodatkov  k      

      plačam. 

  

V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom smo realizirali načrtovane zaposlitve za nedoločen čas 

(magister farmacije, informatik, dr. med. specialist psihiater in bolniški streţnik - zaradi upokojitve) 

in določen čas (zdravnik specializant (7) - v skladu z razporedom Zdravniške zbornice Slovenije ter 

kuhar (1) in dr. med. (2) - zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavk v času porodniškega 

dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka). V preteklem letu so bile za določen čas zaposlene 

tudi tri pripravnice dipl. delovne terapevtke, za katere so bila sredstva za plače in nadomestila 

zagotovljena iz sredstev ZZZS. 

 

V skladu z Uredbo o napredovanju javnih usluţbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08 in 

91/08) je bil do 15. 3. 2009 izveden postopek ocenjevanja javnih usluţbencev. Odgovorne osebe oz. 

nadrejeni delavci so delavce seznanil s pisno oceno in z utemeljitvijo za preteklo leto. Ob tem so 

izvedli tudi redne letne pogovore, ki so ključni element razvoja kadrov, upravljanja delovne 

uspešnosti ter načrtovanja dela in spremljanja rezultatov.  

 

V letu 2009 smo v skladu z izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja nadaljevali z usmerjenimi 

obdobnimi zdravstvenimi pregledi zaposlenih. Zaradi sprejetih sprememb in dopolnitev 

sistemizacije delovnih mest ob uvedbi novega plačnega sistema v javnem sektorju je potrebna 

revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja, ki je v pristojnosti pooblaščenega podjetja za varnost pri 

delu in pooblaščene zdravnice, specialistke medicine dela, prometa in športa - naloge v fazi 

realizacije.  

 

Izobraţevanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, ustrezno potrebam njihovega 

dela,  je bilo realizirano v skladu z načrtom, zakoni in kolektivnimi pogodbami.  
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 

 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

 

Na osnovi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009 je bila 19. 3. 2009 med Zavodom za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje in Psihiatrično bolnišnico Vojnik 

sklenjena pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009. Za obdobje 

januar – marec so veljala še določila pogodbe iz leta 2008, pogodba za leto 2009 pa se je 

uporabljala od 1. aprila 2009 dalje. Prav tako je vlada Republike Slovenije tekom leta 2009 sprejela 

Aneksa št. 1  in 2 k Splošnemu dogovoru. Najpomembnejši del predstavljajo ukrepi za doseganje 

finančne stabilnosti ZZZS, kar na drugi strani pomeni zniţanje cen oz. zmanjšanje sredstev za 

izvajalce zdravstvenih storitev. Pri Aneksu št. 1 gre tudi za delno povečanje sredstev, saj so na novo 

opredeljena sredstva za osebe z izrečenim varnostnim ukrepom obveznega psihiatričnega 

zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu ter program zdravstvene oskrbe za obsojence in 

pripornike, za katere sredstva v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2009 niso bila predvidena. 

 

Kljub zniţanju sredstev nam je ob izpolnitvi začrtanega obsega dela in racionalizaciji nekaterih 

področij poslovanja uspelo,  da smo v letu 2009 poslovali pozitivno.  

 

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2009 do ZZZS in ostalih 

plačnikov z obrazloţitvijo 

 

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2009 (1. in 2. del) 

Obrazec je izpolnjen v priloženi excelovi datoteki »realizacija delovnega programa«.  

 

Šifra 
Dejavnost 

Vrsta Realizacija Plan  Realizacija I n d e k s 

dejavn. obravnave 2008 2009 2009 real. 09/real. 08 real. 09/plan 09 

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

202037 Bolnišnična dejavnost  primeri 1.235 1.212 1.228 99,43 101,32 

201037 Specialistično ambulantna dej. točke 140.109 121.469 135.957 97,04 111,93 

201037 Specialistično ambulantna dej. pregledi 12.193 11.300 11.226 92,07 99,35 

202111 Neakutna bolnišnična obravnava  BOD 1.794 1.764 1.853 103,29 105,05 

202037 BOD do vključno 48 dni BOD 0 192 96   50,00 

202037 BOD  49 dni in več BOD 0 539 634   117,63 

 

Ob primerjavi kazalcev fizičnega obsega dela lahko ugotovimo, da je bil v letu 2009 na področju 

bolnišnične in specialistično ambulantne dejavnosti opravljen sicer nekoliko manjši obseg dela kot 

v letu 2008, vendar še vedno kar nekaj večji kot je bil planiran in tudi plačan po pogodbi z ZZZS. 

Tako lahko rečemo, da smo program v celoti dosegli in ga celo presegli, razen  programa 

zdravstvene oskrbe za osebe  z izrečenim varnostnim ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja 

in varstva v zdravstvenem zavodu (bolnišnično oskrbni dnevi do vključno 48 dni), kar pa ni odvisno 

od naših prizadevanj. 

 

Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2008 (na dan 1.4.2008) in pogodbe 2009 

(vključno z Aneksom 1 in 2 k SD 2009 v pogodbeni vrednosti na dan 1.10.2009) v EUR ter deleţih 

posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo 
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Z. Dejavnost 
Pogodba 2008 Pogodba 2009 

Plač. realiz.      
2009 Indeks 

št. € % € % € €09/€08 

1. Specialistično bolnišnična dejavnost  4.957.644 91,50 5.773.462 92,04 5.336.395 116,46 

2. Specialistično ambulantna dejavnost 286.886 5,29 304.394 4,85 338.409 106,10 

3. Zdravstvena nega in paliativna oskrba 173.536 3,20 194.852 3,11 200.048 112,28 

  SKUPAJ 5.418.066 100,00 6.272.708 100,00 5.874.852 115,77 

 

 

4.3. POSLOVNI IZID 

 

Tabela 3: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov 

 

  LETO 2008 LETO 2009 INDEKS 09/08 

PRIHODKI 6.485.324 6.621.623 102,10 

ODHODKI 6.325.078 6.588.243 104,16 

POSLOVNI IZID 160.246 33.380 20,83 

DELEŽ PRESEŽKA  
2,47 0,50 20,40 

V CELOTNEM PRIHODKU 

 

 

Grafični prikaz prihodkov, odhodkov in poslovnega izid v letih 2008 in 2009 je naslednji: 

 

 
 

 

Iz tabele in grafa poslovnega izida je razvidno, da so se prihodki v letu 2009 v primerjavi z letom 

2008 povečali z indeksom 102,10, odhodki pa z indeksom 104,16, kar je imelo za posledico 

poslovni izid (preseţek prihodkov nad odhodki) v višini 33.380 €, oz. indeks 20,83 v primerjavi z 

letom 2008.  

 

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

2009, ki se nahaja v prilogi. 
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5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 

POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 

V letu 2009 v zvezi z izvajanjem programa ni bilo nepričakovanih dogodkov. 

 

 

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 

V lanskem letu je bil Splošni dogovor sprejet relativno zgodaj in tudi Pogodba o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev z ZZZS je bila podpisana ţe 19. 3. 2009. Ni pa bilo rešeno vprašanje financiranja  

zapornikov in pripornikov; to je bilo rešeno šele 30. julija, ko je Vlada Republike Slovenije na svoji seji 

sprejela sklepe o spornih vprašanjih in potrdila Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 

2009. Na novo so bila opredeljena sredstva za osebe z izrečenim varnostnim ukrepom obveznega 

psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu ter program zdravstvene oskrbe za 

obsojence in pripornike, za katere sredstva v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2009 niso bila 

predvidena. Za Psihiatrično bolnišnico Vojnik je to pomenilo povečanje storitev, priznanih s strani 

ZZZS, v finančnem načrtu  za 2 primera ter 192 bolnišnično oskrbnih dni (BOD) do 48 dni (polna cena 

BOD) ter 539 BOD od 49. dne dalje (50 % vrednosti BOD). 

 

Na drugi strani pa so najpomembnejši del Aneksa št. 1 predstavljali ukrepi za doseganje finančne 

stabilnosti ZZZS, kar je pomenilo zmanjšanje sredstev izvajalcem zdravstvenih storitev (rekalkulacija 

plačnih razredov, oz. zmanjšanje za en plačni razred v strukturi cene, niţanje sredstev za programe 

zdravstvenih storitev v višini 5 %, zniţali so se tudi dodatki po kolektivni pogodbi, ki se vračunajo v 

vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev, prav tako so se zniţala  sredstva za 

amortizacijo kot kalkulativni element cene zdravstvenih storitev za 20 %).   

 

Vsi ti ukrepi so povzročili manjšo rast prihodkov, na drugi strani pa se rast stroškov, predvsem plač in 

drugih stroškov dela, ni ustavila, kar je imelo za posledico, da se je preseţek prihodkov zmanjšal in je 

padel pod dolgoletno povprečje. Podrobnejši prikaz prihodkov, preseţka prihodkov  nad odhodki in 

deleţa preseţka prihodkov v prihodkih v obdobju 2004 do 2009 je prikazan v spodnji tabeli in grafu. 

 

 

LETO PRIHODKI 
PRESEŽEK PRIH. DELEŽ PRESEŽKA 

NAD ODHODKI 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% 

POVPREČJE 6.103.607 185.508 3,04% 
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7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

 

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 

 

Obrazec 6: Kazalniki poslovne učinkovitosti, ki so določeni v prilogi VIII/b-8 Splošnega 

dogovora za pogodbeno leto 2009 in se izpolnijo v skladu s priloţeno metodologijo.  

Obrazec se nahaja v pripeti excelovi datoteki »Kazalniki poslovne učinkovitosti «. 

 

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 4: Finančni kazalniki poslovanja 

 

Z.št. KAZALNIK LETO 2008 LETO 2009 INDEKS 09/08 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,0254 1,0051 98,02 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,0522 0,0353 67,62 

3. Stopnja odpisanosti opreme 0,8785 0,8328 94,80 

4. Dnevi vezave zalog materiala 5,53 8,42 152,26 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,5671 0,601 105,98 

 

 

1. Kazalnik gospodarnosti   (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 888) se je v letu 

2009 zmanjšal, saj je bila rast celotnih prihodkov manjša od rasti celotnih odhodkov (najbolj je 

izstopala rast stroškov dela) in posledično je bil manjši tudi preseţek prihodkov na odhodki ter 

stopnja gospodarnosti. 

2. Deleţ amortizacije v celotnem prihodku  (amortizacija AOP 879 : celotni prihodki AOP 870) 

se je s 5,22 % zmanjšal na 3,53 % v letu 2009, kar je posledica zmanjšanega deleţa sredstev v 

strukturi cene zdravstvenih storitev v skladu z določili  Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za 

pogodbeno leto 2009. 



 

22 

3. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 : oprema in druga 

opredmetena osnovna sredstva AOP 006) se je zmanjšala, saj smo v letu 2009 nabavili kar 

nekaj nove opreme za potrebe bolnišničnih oddelkov in informatike v zavodu. 

4. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023 : stroški materiala AOP 873 x 360) so se 

povečali zaradi nekoliko povečanega stanja zalog na dan 31. 12. 2009, sicer pa so relativno 

nizki (8,42 dni), saj material v glavnem naročamo sproti.  

5. Deleţ terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) : AOP 

870) se je v primerjavi z letom 2008 nekoliko povečal. 

 

 

7.3. KAZALNIKI KAKOVOSTI  

 

Tabela 5: Kazalniki kakovosti za leti 2008 in 2009 

 LETO 2008 LETO 

2009 

Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni            

          - število padcev 32 17 

          - število oskrbnih dni 53.593 46.704 

   

Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij   

   - Skupaj število razjed   

           - od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici  0 0 

           - od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu 6 3 

  - Število vseh hospitaliziranih bolnikov 1.373 1.346 

   

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 1.234 1.228 

   

Kazalnik 6: Bolnišnične okuţbe   

              - Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kuţnin za 

                odkrivanje MRSA 

ne ne 

              - Število vseh hospitaliziranih bolnikov 1373 1346 

              - Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne 

                kuţnine 

ni podatka ni podatka 

              - Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA 0 4 

              - Deleţ MRSA med vsemi izolati bakterije 

                SAPHYLOCOCCUS AUREUS 

0 ni podatka 
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7.4. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI  

 

Tabela 6: Kazalniki kliničnih poti 

ODDELEK KLINIČNA POT 

 - shizofrenija 

 - Mb. Alzheimer 

 - akutna psihoza 

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

 
 

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik nimamo organizirane lastne notranje revizijske sluţbe, ampak 

notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, kar je eden od moţnih 

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 2009 je bila za izvajanje notranje revizije izbrana druţba Deloitte revizija d. o. o. iz 

Ljubljane, ki je za poslovno leto 2008 revidirala naslednja področja poslovanja: 

 računovodski izkazi in politike, 

 obračun plač in drugih plačil zaposlenim, 

 prevedba plač in sistemizacija delovnih mest, 

 register tveganja. 

 

Za izvedbo notranjega revidiranja za leto 2009 je bila izbrana GM revizija d. o. o. iz Ljubljane, 

podpisana je ţe pogodba za izvedbo storitve, predvideni rok izvedbe pa je marec 2010.  

 

V letu 2009 smo izdelali in sprejeli register tveganj, v njem pa so opredeljeni cilji, ki jih bolnišnica 

ţeli doseči, moţna tveganja, ki lahko preprečijo doseganje zastavljenih ciljev, ukrepi (notranje 

kontrole) in odgovorni nosilci za obvladovanje tveganj. Tako pripravljen dokument bo naši 

bolnišnici zagotavljal večjo verjetnost, da bodo zastavljeni cilji doseţeni, ob spoštovanju načel 

zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti in gospodarnosti. 
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9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 

DOSEŢENI 
 

Tabela 7: Nedoseţeni cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

 

NEDOSEŢENI CILJI UKREPI TERMINSKI NAČRT 

ZA DOSEGANJE 

racionalizacija poslovanja  preselitev dislociranega oddelka iz 

Raven na matično lokacijo 
leto 2010, 2011 

informatizacija nadaljnje aktivnosti pri uvajanju 

novih in nadgradnji obstoječih 

programov 

leto 2010 

ureditev sejne sobe  nadaljnje izvajanje del izbranega 

izvajalca  
januar 2010 

ureditev zemljiško-knjiţnih 

razmerij na zemljiščih, ki jih 

uporablja Psihiatrična 

bolnišnica Vojnik 

poziv in urgenca Ministrstvu za 

zdravje za izdajo pooblastila, poziv 

ZZZS za pisno potrditev in izvedbo 

obljubljenega sofinanciranja 

leto 2010 

 

 

Za nepremičnine še vedno nimamo  urejenega zemljiško knjiţnega stanja in vpisa v centralno 

evidenco nepremičnin (CEN)  iz sledečih razlogov:  

 

1. Na lokaciji Vojnik je še vedno vpisana Občina Vojnik kot zemljiško-knjiţni lastnik. Zadeva 

izhaja iz delitvene bilance med občinama Celje in Vojnik.  Vodstvo zavoda ţe vsa leta 

opozarja lastnika – Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije na nujnost ureditve 

zemljiško-knjiţnih vpisov.  Trenutno smo v fazi pridobivanja pooblastila Ministrstva za 

zdravje, da bomo zadevo lahko v soglasju z Občino Vojnik izvedli sami. 

2. Na lokaciji DE Ravne pri Šoštanju še vedno ni zaključen postopek denacionalizacije po 

pokojni Mariani Wosnag in njenimi dediči.  S strani Upravne enote Šoštanj je izdana delna 

odločba, izvedena je geodetska odmera pripadajočega funkcionalnega zemljišča k 

objektoma, za katera so bile upravičencem izdane obveznice odškodninskega sklada RS.  

Zaradi pritoţbe Kmetijske zadruge Šoštanj, ki uporablja del zemljišč, ki so predmet 

denacionalizacije, je postopek za vračilo nestavbnih parcel vrnjen v ponovno odločanje.  

 

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

Dejavnost zavoda je v lokalni skupnosti – občini Vojnik sprejeta kot tradicionalna in neločljivo 

povezna s samim imenom.  Iz tega izhaja ţe sam sinonim  »Vojnik«, ki  pomeni Psihiatrično 

bolnišnico Vojnik in njeno dejavnost.  Ob priliki 50-letnice psihiatrične dejavnosti je bil organiziran 

»Dan odprtih vrat« ustanove, ki pa ni bil tako mnoţično obiskan, kot je bilo pričakovati. 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 je 

opaziti uporabo igral za otroke in obisk alternativnih poti za rekreacijo v parku. Za urejenost okolja 

je zavod pridobil posebno priznanje Turističnega društva Vojnik. Ob 50-letnici psihiatrične 

dejavnosti v Vojniku je Občina Vojnik zavodu podelila Srebrni grb, kar je najvišje občinsko 

priznanje, ki ga lahko prejme organizacija. Okolica vidi v javnem zavodu zgled urejenosti in 

stabilnosti zaposlitvenih moţnosti in hkrati poslovno priloţnost 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. 
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Iz podjetniškega zornega kota je bolnišnica gospodarsko zelo pomembna za občino Vojnik  in tudi 

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

občine Vojnik, kjer je sedeţ zavoda. Kot stabilen ekonomski subjekt nudi zaposlitev okoli 160 

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

kriznih obdobjih, je to velikega pomena. Bolnišnica tudi dobro sodeluje s Krajevno skupnostjo Vojnik 

in Občino Vojnik. 
 

 

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 

KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH 

VLAGANJIH 
 

 

11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 

 

Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike, lahko strnemo v naslednje točke: 

 

- število  zaposlenih  po  stanju  ob  koncu  obračunskega  obdobja: 165. Struktura 

zaposlenih po spolu: 45 moških (27,27 %) in 120 ţensk (72,73 %). 

 

- število zaposlenih iz ur po pogodbi z ZZZS  za  pogodbeno  leto  2009: 165,58. 
  

-    število zaposlenih iz prve alineje po organizacijskih enotah: 

 

 

Organizacijska enota 

Št. zaposlenih 

 za nedoločen čas 

Št. zaposlenih 

za določen čas 

 

Skupaj 

Sprejemni moški oddelek 20 1 21 

Sprejemni ţenski oddelek 19 2 21 

Odprti oddelek A   8 1   9 

Odprti oddelek B   9 1 10 

Odprti oddelek C   8 2 10 

Oddelek za zdravljenje odvisnosti 10   10 

Delovna enota Ravne 16 1          17 

Ambulante   6    6 

Zdravstvena administracija   3    3 

Socialna sluţba (1 + 2 terapevta na OZBO)   3    3 

Psihološka sluţba (4 + 1 terapevt na OZBO)   5    5 

Lekarna   1    1 

Laboratorij   3    3 

Delovna terapija  9 1          10 

PVE             18  18 

Čajne kuhinje 5   5 

Uprava (zdrav. in nezdrav. del) 3+10  13 

Skupaj 156              9        165 

 

 

 

-   izobrazbena struktura zaposlenih po zahtevani in dejanski izobrazbi: 

 

Zaposleni po zahtevani in dejanski izobrazbi na dan 31.12.2009 
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-   starostna sestava zaposlenih na dan 31.12.2009 

 

Starost 20 in 

manj  

21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 in več Skupaj 

Št.  

zaposlenih 

 

0 

 

25 

 

50 

 

57 
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3 
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% 

 

0,00 
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30,30 
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18,19 
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Povprečna starost zaposlenih je bila 42 let. 

 

-   fluktuacija  zaposlenih  po  izobrazbi,  delovnem mestu ter vzroku odhoda in prihoda  

     
Število 

zaposlenih 

Poklicna/strokovna 

izobrazba 

 

Delovno mesto 

 

Vzrok odhoda 

1 dr. med., spec. psih. zdravnik specialist V/VI PPD 3  zaposlitev v JZZ 

1 osnovna šola streţnica II (1) upokojitev 

1 kuhar dietni kuhar IV upokojitev 

4 dr. med. zdravnik specializant III PPD  po preteku časa   

 

2 

 

dipl. delovni terapevt 

del. terapevt – delo z osebami s 

psih. motnjo – pripravnik 

 

po preteku časa 

 

Število 

zaposlenih 

Poklicna/strokovna 

izobrazba 

 

Delovno mesto 

 

Vzrok prihoda 

 

1 

 

magister farmacije 

 

farmacevt II 

zahteve strok. nadzora 

Lekarniške zbornice 

 

1 

 

kuhar 

 

dietni kuhar IV 

nadomeščanje delavke 

(porodniška) 

7 dr. med.  specializacija 

 

2 

  

dr. med. 

 

zdravnik sekundarij 

nadomeščanje delavk 

(porodniška) 

 

1 

 

dipl. delovni terapevt 

del. terapevt – delo z osebami s 

psih. motnjo – pripravnik   

 

pripravništvo 

1 dipl. ekonomist skrbnik informacijskega sistema 

VII/1 

prehod na Infonet, E- 

zdravje , neprekinjeno 

in optimalno delovanje 

internega račun. sistema  

1 osnovna šola streţnica II (1) upokojitev delavke 

1 dr. med. zdravnik specialist V/VI PPD 3 odhod delavke 
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-   napredovanje zaposlenih po tarifnih skupinah 

 

S 1. 4. 2009 so napredovali delavci, ki so v preteklem letu izpolnili pogoj treh let od zadnjega 

napredovanja in so izpolnjevali pogoje za napredovanje po Uredbi o napredovanju javnih 

usluţbencev v plačne razrede (Uradni list, RS št. 51/08 in 91/08).  

 

Napredovalo je 37 delavcev (II. tarifna skupina 2, IV. tarifna skupina 6, V. tarifna skupina 17, 

VII./1 tarifna skupina 8, VII./2 tarifna skupina 2 in VIII. tarifna skupina 2). 

 
-   bolniški izostanki in druge odsotnosti z dela 

 
 

VRSTA IZOSTANKA 
LETO 2008 LETO 2009 

INDEKS 
ŠTEVILO UR STRUKT. ŠTEVILO UR STRUKT. 

1 2 3 4 5 6 = 4 : 2 

Boleznine do 30 dni 7749 41,17 7856 42,07 101,38 

Poškodbe pri delu do 30 dni 152 0,81 248 1,33 163,15 

Boleznine in poškodbe pri delu nad 30 
dni 

 
3620 

 
19,14 

 
1364 

 
7,30 

 
37,68 

Nega 500 2,66 520 2,79 104,00 

Poškodbe izven dela 288 1,53 808 4,33 280,56 

Krvodajalstvo 64 0,34 148 0,79 231,25 

Porodniški dopust in dopust za nego in  
varstvo otroka 

 
5190 

 
27,58 

 
7352 

 
39,38 

 
141,66 

Očetovski dopust 1150 6,21 304 1,63 26,43 

Druge odsotnosti (vojaške vaje, sodišče) 106 0,56 71 0,38 66,98 

SKUPAJ 18819 100,00 18671 100,00 99,21 
 

V primerjavi z letom 2008 beleţimo trend zniţanja bolniških izostankov ter drugih odsotnosti z dela 

(IND 99,21). Kljub temu je opazno znatno povečanje izostankov zaradi poškodb pri delu do 30 dni 

(v breme delodajalca) in poškodb izven dela. Enako velja tudi za odsotnosti zaradi udeleţbe na 

krvodajalskih akcijah, vendar te odsotnosti v strukturi predstavljajo le 0,79 %.   

 

V letu 2009 je bilo na porodniškem dopustu 5 delavk, na očetovskem dopustu pa 4 delavci. Skupaj 

so bili odsotni 7.656 ur ali 957 dni. V strukturi vseh izostankov predstavlja ta odsotnost 41,01 %, 

leto prej 33,79 %. 

 

V preteklem letu je nastala 1 poškodba na delu in 1 poškodba na poti na delo, zaradi česar sta 

delavca izostala 312 ur ali 39 dni (leta 2008 sta nastali 2 poškodbi na delu, 1 poškodba na poti na 

delo in 1 poškodba na poti z dela). Vzroka poškodb sta bila ureznina in zdrs po stopnicah.  
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-   upokojitve 

 

LETO STAROSTNE INVALIDSKE NAČRT IND (realiz./načrt)  

2007 3 1 3 133 

2008 7 - 7 100 

2009 1 1 1 200 

 

Podatki za leto 2009 izkazujejo učinke Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

(Uradni list RS, št. 106/99), ki se uporablja z nekaterimi izjemami, od 1. 1. 2000 dalje.  Zmanjšanje 

števila upokojitev se pričakuje tudi v naslednjih letih. Zakon je uvedel moţnost fleksibilnega 

upokojevanja, tako, da ima delavec na razpolago moţnost izbire med zgodnejšo upokojitvijo in 

zato nekoliko niţjo odmero pokojnine in med kasnejšo upokojitvijo in višjo odmero pokojnine. Na 

zmanjšanje upokojitev vpliva tudi ukinitev predčasne pokojnine in moţnost njene uveljavitve po 

zakonu le v izjemnih primerih. 

   

-   letni dopust  

 

V preteklem letu so zaposleni izkoristili skupno 52.120 ur letnega dopusta ali 6.515 delovnih dni. 

Na zaposlenega odpade v povprečju 40,22 dni letnega dopusta, kar predstavlja 3,41 dneva več kot 

leta 2008. 

     

-   regres za letni dopust 

 

LETO NAČRT REALIZACIJA IND (realiz./načrt) 

2007 149 150 +   7 sorazmerni del 105 

2008 163 157 + 18 sorazmerni del 107 

2009 162 157 + 15 sorazmerni del 106 
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V skladu z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09) je bil  

delavcem pri plači za mesec april 2009 izplačan regres za letni dopust. Regres za letni dopust je v 

letu 2009 znašal 672,00 EUR bruto. 

 

-   jubilejne nagrade 

 

 

LETO 

 

10 LET 

 

20 LET 

 

30 LET 

 

SKUPAJ 

 

NAČRT 

INDEKS 

(realiz./načrt) 

2007 2 3 10 15 15 100 

2008 1 2   4   7   7 100 

2009 3 4   4 11 11 100 

 

-   invalidi 

 

KATEGORIJA 2008 2009 INDEKS 

II 1 1 100 

III 7 7 100 

 

V letu 2009 je bila 1 delavka razvrščena v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in ji je 

bila priznana pravica do dela, na katerega je razporejena, s polovico polnega delovnega časa; 1 

delavka s priznano III. kategorijo invalidnosti pa se je upokojila.    

 

 

-   oblike delovnega razmerja in izobraţevanja 

 

 Na dan 31. 12. 2009 je bilo v bolnišnici za določen čas zaposlenih 9 delavcev (5,45 %), od 

tega 4 specializanti psihiatrije, 1 specializant druţinske medicine, 2 zdravnika sekundarija, 1 

kuharica in 1 dipl. delovna terapevtka.  

 

 V letu 2009 je imela bolnišnica sklenjenih 6 podjemnih pogodb (1 pogodbo za opravljanje 

konzilijarne internistične sluţbe, 1 pogodbo za občasno opravljanje storitev deţurstva, 1 

pogodbo za opravljanje frizerskih storitev na sprejemnih oddelkih, 1 pogodbo za izvajanje 

verske duhovne oskrbe, 1 pogodbo za cepljenje zaposlenih proti klopnemu 

meningoencefalitisu in 1 pogodbo za občasno pripravljanje in kuhanje jedi ter opravljanje 

podobnih del v Delovni enoti Ravne). 

 

 V preteklem letu je imela bolnišnica zaradi pomanjkanja zdravniškega kadra sklenjeni tudi 2 

pogodbi za opravljanje zdravstvenih storitev deţurstva z zdravnico - samostojno podjetnico 

in  z zdravnico z ustanovljenim d.o.o.  

 

 Bolnišnica je v letu 2009 sklenila 32 avtorskih pogodb (17 pogodb za aktivno sodelovanje 

na strokovnem seminarju, 14 pogodb za pripravo prireditve ob 50 - letnici psihiatrične 

dejavnosti v Vojniku in 1 pogodbo za izvedbo razvedrilnih delavnic in muzikoterapije za 

paciente). 

 

 V lanskem letu so 3 dipl. delovne terapevtke opravljale pripravništvo, 2 sta tudi uspešno 

opravili strokovni izpit; 1 zdravnica je opravila specialistični izpit s področja psihiatrije.  

 

 Na dan 31. 12. 2009 ima bolnišnica s 4 delavci sklenjene pogodbo o izobraţevanju (1 za 

specializacijo iz klinične farmacije in 3 za študij na Visoki šoli za zdravstvo - smer 

zdravstvena nega).   
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 V letu 2009 se je zdravnica specialistka psihiatrije udeleţila I., II. in III. bloka začetnih 

praktikumov iz realitetne terapije ter nadaljevalnega intenzivnega treninga v izobraţevanju 

iz realitetne terapije. Začetnega tedna iz realitetne terapije in začetnih praktikumov iz 

realitetne terapije (I. in II. bloka) so se udeleţile štiri dipl. medicinske sestre, dipl. 

zdravstvenik pa začetnega intenzivnega treninga iz realitetne terapije.  

     

Izobraţevanje  

 

V skladu s kadrovskim načrtom in planiranimi sredstvi je delodajalec v letu 2009 omogočil 

delavcem izobraţevanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje ustrezno potrebam njihovega 

dela v skladu z zakoni in kolektivnimi pogodbami. 

 

V letu 2009 sta v prostorih zavoda potekali naslednji izobraţevanji: 

1. 15 – urna delavnica Osnove teorije izbire in realitetne terapije pod vodstvom prim. Darje 

Boben Bardutzky, dr. med. spec. psih. katere se je udeleţilo 10 zaposlenih. 

2. Temeljni postopki oţivljanja, kjer je predaval Dorijan Zabukovšek študent FZV Maribor na 

katerem je bilo prisotnih 25 zaposlenih. 

 

V preteklem letu  so se zdravniki udeleţili naslednjih kongresov/srečanj psihiatrov:  »Psychiatri in 

2009« v Bostonu (1), Program  poročanja opozorilnih nevarnih dogodkov, pravnih osnov in 

predstavitev dobrih praks tega področja (4), 5-dnevni trans kamp s Stephenom Gilliganom (1), 1. 

Mednarodnega kongresa medicinskih izvedencev (2), Strokovnega srečanja terapevtov s področja 

odvisnosti od alkohola (1), Psihoterapevtskih ukrepov za vsakdanjo rabo (3), Pripravljenosti za 

primer pandemije gripe (1), 5. Konference  od podatkov do informacij v zdravstvu (1), 6. Psiho 

geriatričnega srečanja »V korak z demenco-poti in stranpoti« (1), Uvodnega študija skupinske 

analitične psihoterapije (1), Obvladovanja legionel oz. v zdravstvenih ustanovah (1), Aktualnega 

problema na področju bolnišničnih okuţb (1), Preiskave varnostnih incidentov pri pacientih (1). 

Specializantka druţinske medicine se je udeleţila strokovnega izobraţevanja  XXVIII. Podiplomske 

šole za zdravnike »Sladkorna bolezen tipa 2. 

 

Izobraţevanje zaposlenih s področja zdravstvene nege lahko strnemo v naslednje sklope: 

- funkcionalno izobraţevanje z učnimi delavnicami 2009 »Zdrava prehrana – medicina 

sedanjosti in prihodnosti« dve zaposleni, 

- devet zaposlenih se je udeleţilo izobraţevanja Zakona o duševnem zdravju o pacientovih 

pravicah in mesto zdravstvene nege, 

- na 6. Psiho geriatričnem srečanju »V korak z demenco – poti in stranpoti« je bila ena 

zaposlena,  

- na izobraţevanju Program poročanja opozorilnih nevarnih dogodkov, pravnih osnov in 

predstavitvijo dobrih praks tega področja sta bili dve zaposleni, 

- pri tečaju Avtogenega treninga ena, 

- »Dvodnevnega jesenskega srečanja« Slovenskega društva za medicinsko informatiko 

Sekcije za informatiko v zdravstveni negi se je udeleţil en zaposlen, 

- Strokovnih izpopolnjevanj v organizaciji Zbornice zdravstvene in babiške nege, Sekcije 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in Društva medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov Celje se je udeleţilo 37 zaposlenih na srečanju »Vpliv medsebojnih 

odnosov in timskega dela na stres in izgorevanje, na srečanju Uspešnost in učinkovitost v 

zdravstveni negi – izziv današnjega časa pa je bilo 15 zaposlenih, 

- sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji »Nasilno vedenje v duhu 

novih praks« se je udeleţilo 18 zaposlenih. 
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Zaposlena magistra farmacije v lekarni se je v letu 2009 udeleţila naslednjih izobraţevanj: 

- Antikoagulantne terapije Predpisi v letu 2008, 

- Udeleţba na simpoziju ob 34. Skupščini SFD, 

- Lekarniška zbornica Slovenije Sekcija bolnišničnih lekarn »predstavitev druţbe SIQ in 

predavanje«, 

- Sekcija bolnišničnih farmacevtov – SFD strokovno izobraţevanje »Biološka zdravila«, 

- Bolezni sodobnega časa, ko se lotimo stresa in 

- Zagotavljanje kakovosti  zdravil v lekarnah. 

 

V psihološki sluţbi beleţimo, da sta se dva psihologa udeleţila predavanja Skupinski postopki 

razbremenjevanja – učenje in sposobnosti  koordinacije »debrifinga« in Srečanja Evropske mreţe za 

travmatični stres (TENTS) v Sloveniji. Ena delavka se je udeleţila tečaja Avtogenega treninga, dve 

pa predavanja in delavnice pisanje klinično psiholoških poročil. 

 

Socialni delavki sta se udeleţili seminarja »Staranje oseb z motnjo v duševnem razvoju in 

alkoholizem«, ena pa je opravila izpit iz upravnega postopka. 

 

V delovni terapiji sta se dve terapevtki udeleţili strokovnega srečanja DT v Rogaški  Slatini, skupaj 

s pacienti sta se dva delovna terapevta udeleţila 15. slikarskega ex tempore za paciente psihiatričnih 

ustanov Slovenije, po ena pa 20. Maksovega spominskega šahovskega tedna, tečaja Avtogenega 

treninga in Strokovnega kolegija psihiatrične sekcije delovnih terapevtov Slovenije. 

 

Zaposlene v laboratoriju so se udeleţile naslednjih seminarjev: Prepoznavanje krvnih celic tri 

delavke, Laboratorijska diagnostika jetrnih obolenj dve,  po ena pa  Organizacije kliničnih 

laboratorijev v manjših bolnišnicah, učne delavnice »Vloga magistra farmacije v klinični poti 

bolnišnice – zagotavljanje kakovosti storitev«, 20. strokovnega sestanka  »Zdravljenje hemofilije, 

hematološke teme (Celotna krvna slika, Kronična mieloična levkemija), nova gripa nadzor nad 

okuţbami ob transplantacijah«.   

 

Strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrţevalno področje se je udeleţil seminarja »Strategije 

vodenja in sodelovanja s problematičnimi sodelavci«, 16. strokovnega srečanja ekonomistov in 

poslovodnih delavcev v zdravstvu in  12. jesenskega srečanja članov društva ekonomistov v 

zdravstvu.  

 

Dve zaposleni na Upravi sta se udeleţili posveta Napredovanje javnih usluţbencev v plačne razrede 

in delovna uspešnost, ena pa se je udeleţila posveta DDV po 1. januarju 2010 – spremembe pri 

obračunavanju, računih in evidencah.  

 

Diplomirana sanitarna inţenirka se je udeleţila Infektološkega simpozija 2009, Obvladovanja 

legioneloz v zdravstvenih ustanovah, Sterilizacija ni igra, Programa poročanja opozorilnih nevarnih 

dogodkov, pravnih osnov in predstavitvijo dobrih praks tega področja, Posvetovanja o negi 

bolnišničnih tekstilij v okviru EU projekta SMILES, SB Breţice predstavitev novega koncepta 

dezinfekcije prostorov z popolnoma biološko razgradljivimi sredstvi ob visoki stroškovni 

učinkovitosti, ZZV Celje Regijskega posveta Ukrepanje v primeru pandemije gripe, 1. Baničevih 

dni Okuţbe osrednjega ţivčevja ter Odvzem in prenos kuţnin za mikrobiološke preiskave.  

 

Pomočnica direktorice za nemedicinske zadeve se je udeleţila naslednjih programov: Posvet o 

praktičnem usposabljanju z delom v srednjem poklicnem in strokovnem izobraţevanju na področju 

zdravstva – povezovanje sfere dela in šolstva, Posvet  in delavnice o nadaljnjem razvoju kazalnikov 
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kakovosti, XVI. dnevi slovenske uprave 2009 »Kriza kot izziv in priloţnost za reforme javne 

uprave« in 2. Mednarodne konference o kakovosti in varnosti pacientov. 

 

Namestnik direktorice se je udeleţil 12. Jesenskega srečanja članov društva ekonomistov v 

zdravstvu in strokovnega srečanja članov Zdruţenja direktorjev slovenskih bolnišnic v Izoli. 

 

Predstavnici sindikata zdravstva in socialnega varstva sta se udeleţili dveh izobraţevalnih 

seminarjev,  ena pa izobraţevalnega seminarja sindikalnih zaupnikov Sindikata zdravstva in 

socialnega varstva Slovenije. 

 

Vodja zdravstvene administracije se je udeleţila delavnice Nastavitev v programu  Birpis21 

(aktivnosti, medicinski podatki, ostali katalogi), katere se je prav tako udeleţil tudi skrbnik 

informacijskega sistema. 

 

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 

Obrazec se nahaja v priloženi  excelovi datoteki »spremljanje kadrov 2009«. 

 

 

11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH  

 

Investicijska vlaganja so opisana v računovodskem poročilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri pripravi so sodelovali:     Odgovorna oseba: 

Albin Apotekar      v. d. direktorja 

Sabina Arčan       Daniel Lajlar, dr. med., spec. psih.  

mag. Egidij Čretnik 

Duška Drev 

Simona Plavčak 

Boštjan Volavšek 

Slavka Rupnik 

Ema Ţlaus 
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PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK 
 

Celjska cesta 37, 3212 V O J N I K 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKO 

POROČILO ZA 

LETO 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oseba, odgovorna za pripravo računovodskega poročila: 

Ema Ţlaus 

 

Odgovorna oseba zavoda: 

Daniel Lajlar, dr. med., spec. psih.



 

35 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 

 

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

druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08): 

a) Bilanca stanja (priloga 1) 

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1/A) 

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naloţb 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 naloţb 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) 

Priloţite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji. 

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2009 (1. in 2. del) 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2009 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2009 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2009 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrţevalnih delih 2009 

- Obrazec 6: Kazalniki poslovne učinkovitosti in metodologija 2009 

 

 

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 naloţb določenih  

   uporabnikov 

   2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

   2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

   vrstah dejavnosti 

3. Pojasnila k poročilu o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih  

4. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2009 

5. Poročilo o opravljenih vzdrţevalnih delih v letu 2009 

6. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2008 

7. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2009. 
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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) 

 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 

                                                                             

            v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2008 2009 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0  

002 Dolgoročno odloţeni stroški razvijanja 0 0  

003 Dolgoročne premoţenjske pravice 0 0  

004 Usredstveni stroški naloţb v tuja 

opredmetena osnovna sredstva 

0 0  

005 Druga neopredmetena sredstva 33498 42196 126 

 

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj 0 0  

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali 

izdelavi 

0 0  

00 Skupaj AOP 002 33498 42196 126 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 19417 24443 126 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 14081 17753 126 

 

 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v 

letu 2009 povečala za 8.698 EUR  sedanja vrednost znaša 17.753 EUR. 

 

 

 

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

 

                                                        v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2008 2009 Indeks 

020 zemljišča 162.473 162.473 100 

021 zgradbe 4.184.528 4.143.258 99 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine 0 0  

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 0 0  

029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0 0  

02 Skupaj AOP 004 4.347.001 4.305.731 99 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 1.112.794 1.124.943 101 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   3.234.207 3.180.788 98 
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Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2009 zmanjšala za 41.270 €  in znaša 4.305.731 €. 

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.124.943 €. Sedanja vrednost znaša 3.180.788 €. 

 

V poslovnih knjigah so knjiţene naslednje nepremičnine: 

 

 

Inv. 

Štev. 

 Vrsta   m2 

168  Stavbno zemljišče  3.662 

2861  Stavbno zemljišče-DE Ravne  18.020 

5479  travnik  1.280 

169  Drugo zemljišče  58.038 

187  Glavni zdravniški objekt z dograjenim delom  OZBO   

190   Stavba delovne terapije   

181  Asfaltirana cesta   

177  Delavnice in garaţe   

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      

 

 

Za nepremičnine nimamo urejene zemljiško knjiţno dokumentacije in vpisa v CEN (centralno 

evidenco nepremičnin) iz sledečih razlogov: 

 

- Na lokaciji Vojnik je še vedno vpisana občina Vojnik kot zemljiško-knjiţni lastnik. 

Zadeva izhaja iz delitvene bilance med občinama Celje in Vojnik. Vodstvo zavoda ţe vsa 

leta opozarja lastnika na nujnost ureditve zemljiško-knjiţnih vpisov. Trenutno smo v fazi 

pridobivanja pooblastila Ministrstva za zdravje, da bomo zadevo lahko v soglasju z občino 

Vojnik izvedli sami. 

 

- Na lokaciji DE Ravne pri Šoštanju  še vedno ni zaključen postopek denacionalizacije  

po pokojni Mariani Wosnag in njenimi dediči. S strani Upravne enote Šoštanj je izdana 

delna odločba , izvedena je geodetska odmera pripadajočega funkcionalnega zemljišča k 

objektoma za katera so bile upravičencem izdane obveznice odškodninskega sklada RS. 

Zaradi pritoţbe Kmetijske zadruge Šoštanj, ki uporablja del zemljišč, ki so predmet 

denacionalizacije, je postopek za vračilo nestavbnih parcel vrnjen v ponovno odločanje.  
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Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) 

 

                                                v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2008 2009 Indeks 

040 oprema 1.083.464 1.140.358 105 

041 Drobni inventar    583.605    608.467 104 

042 Biološka sredstva 0 0  

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0  

046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os 0 0  

047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 0 0  

049  Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj 

uporabe. 

 

0 

 

0 

 

04 Skupaj AOP 006 1.667.069 1.748.825 105 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 1.464.430 1.456.429 99 

04-05 Sedanja vrednost opreme    202.639    292.396 144 

 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2009 povečala za 

81.756 € in znaša 1.748.825 €. Odpisana vrednost znaša 1.456.429 € in sedanja vrednost znaša 

292.396 €. 

 

 

Kontov skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) in skupine 08 –

Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) ne opisujemo in ne pojasnjujemo, ker jih v 

poslovnih knjigah ne izkazujemo. 

 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 

 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013) 

 

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31.12.2009    0 €, kar je 

v skladu z blagajniškim maksimumom. 

 

 

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

 

Denarna sredstva na računih- pri UJP Ţalec znašajo na dan 31.12.2009  205.223 €. 

 

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

 

 Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 38.230 €. Stanje terjatev predstavlja 0,58% celotnega 

prihodka, kar pomeni, da  predstavljajo majhen deleţ v skupnem prihodku. Poravnane so v 30 

dneh, oziroma v skladu s pogodbenimi roki ali s plačilnimi pogoji zavoda. 

  

Neplačane terjatve ne ogroţajo likvidnosti zavoda, ker jih praktično ni. 
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V tabeli navajamo pet največjih stanj kratkoročnih terjatev: 

 

Zap.  št. Naziv partnerja Znesek 

 

1. Vzajemna- bolnišnično zdravljenje 25.104 

2. Adriatic –bolnišnično zdravljenje 6.921 

3. Triglav- bolnišnično zdravljenje 2.789 

4. Vzajemna-ambulantno zdravljenje  740 

5. Triglav-ambulantno zdravljenje  207 

 

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

 

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2009  0  €.  

 

 

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

017) 

 

 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2009 

3.878.961 €. 

  

V tabeli navajamo pet največjih stanj kratkoročnih terjatev: 

 

Zap.  št. Naziv partnerja Znesek 

 

1. MF zakladnica-vezava prostih denarnih sredstev 3.850.000 

2. MF zakladnica - obresti iz naslova vezave 17.907 

3. ZZZS Celje-obvezno zavarovanje 5.127 

4. ZZZS Ravne na Koroškem-obvezno zav. 4.845 

5. ZZZS Koper-obvezno zavarovanje 692 

 

 Izkazane terjatve,  razen iz naslova vezave prostih denarnih sredstev in obresti, so bile 

poravnane v mesecu januarju 2010.  

 

 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naloţbe (AOP 018) 

 

Kratkoročne finančne naloţbe znašajo na dan 31.12.2009  0 €. 

 

 

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

 

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31.12.2009 0 €. 

 

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
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Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2009  60.724 EUR in so naslednje: 

 

 

                                                       v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2008 2009 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do drţavnih in drugih 

institucij 

12.156 60.403 497 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano 

vrednost 

     131      321 245 

175 Ostale kratkoročne terjatve 0 0  

179  Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih 

terjatev 

 

0 

 

0 

 

17 SKUPAJ 12.287 60.724 494 

 

Na kontih skupine 17 izkazujemo stanje terjatev refundacij za financiranje specializacij, za 

pripravnike in sekundarije, za refundacije boleznin, invalidnin in vstopnega deleţa DDV. 

 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2009 1.454 € in so naslednje: 

 

                                                       v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2008 2009 Indeks 

190 Kratkoročno odloţeni odhodki 751 1.454 194 

191 Prehodno nezaračunani prihodki 0 0  

192 Vrednotnice  0 0  

199 Druge aktivne časovne razmejitve 0 0  

19 SKUPAJ 751 1.454 194 

 

Stanje konta 190 predstavlja vnaprej plačane naročnine na strokovno literaturo. 

 

C) ZALOGE  

 

Stanje zalog na dan 31.12.2009 znaša 20.367 EUR in jih imamo samo v lekarni ter v manjši meri v 

laboratoriju.  Ta zaloge zadoščajo za  25  dnevno poslovanje. Hrana se naroča in porablja dnevno, 

zaloge so minimalne. Tudi zalog čistil in pisarniškega materiala ter drobnega inventarja skoraj ni. 

Nekaj zalog med letom sicer imamo, vendar zaradi laţje izvedbe inventure  poskrbimo, da je stanje 

zalog na koncu leta res minimalno - toliko, da omogoča nemoten potek dela. 

 

Zaloge vodimo po nabavni ceni, zmanjšani za odbitni deleţ davka na dodano vrednost, v skladu s 

predpisi o davku na dodano vrednost. 

                                                         v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2008 2009 Indeks 

30 Obračuna nabave materiala 0 0  

31 Zaloge materiala  20.359  13.906 68 

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaţe         38           8 21 

34-36 Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge 

blaga 

 

0 

 

0 

 

37 Druge zaloge namenjene prodaji 0 0  
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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 naš zavod na dan 31.12.2009 ne izkazuje stanja.  

 

                                                 

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

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2009  329.465  € in se nanašajo na 

obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznosti do zaposlenih so bile v celoti 

poravnane januarja 2010.  

 

 

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

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2009  195.524  €. 

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 90 dni, skladno s pogodbeno določenimi 

roki. Stanje obveznosti je usklajeno z dobavitelji. 

 

 

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

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2009   59.942 € in se nanašajo na 

naslednje obveznosti: 

 

                                                        v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2008 2009 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 56.197 53.687 96 

231 Obveznosti za DDV      326     377 116 

231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih 

menic in drugih plačilnih instrumentov 

 

0 

 

0 

 

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 29.098  5.878 20 

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od 

prejemkov zaposlenih 

 

0 

 

0 

 

23 SKUPAJ 85.621 59.942 70 

 

 

 

 

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

039) 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2009 9.872 

€ in se nanašajo na naslednje obveznosti: 
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                                     v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2008   2009 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 0 0  

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov 

občin 

 

0 

 

0 

 

242 Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna drţave 

 

3.040 

 

8.067 

 

265 

243 Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračunov občin 

 

518 

 

430 

 

83 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0 0  

 - ZZZS 0 1.375  

 - ZPIZ 0 0  

24 SKUPAJ 3.558 9.872 277 

 

 

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

 

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0 €. 

 

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

 

Na skupini 26 zavod ne izkazuje stanja. 

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

 

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki  

 

Na kontih skupine 290 izkazujemo stanje 2.805 € . Stanje se nanaša na neporabljena sredstva, ki so 

namenjena za porabo za potrebe pacientov in iz objektivnih razlogov niso bila porabljena do konca 

leta 2009.  

 

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloţeni prihodki 

 

Na kontih skupine 291 ne izkazujemo stanja na dan 31.12.2009. 

 

 

 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  

 

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloţeni prihodki 

 

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

stanje na dan 31.12.2008  140.838    

Razlika med priznano in obračunano amortizacijo v letu 2009 15.697 

stanje na dan 31.12.2009  156.535  

 

Izkazujemo vnaprej plačana sredstva za več let  v znesku 156.535€, ki se še ne vštevajo v prihodke . 

Gre za razliko med dejansko obračunano amortizacijo in amortizacijo, priznano v ceni storitev.  
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Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije 

 

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

stanje na dan 31.12.2008 603 

+ prejete donacije za OS v letu 2009 14.246 

- amortizacija v breme vira za leto 2009 648 

stanje na dan 31.12.2009  14.201 
 

Donacije v znesku  14.201€ se nanašajo na ţe pridobljena osnovna sredstva. 

 
 

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

 

Na kontih podskupine 93 – ne izkazujemo stanja. 

 

 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti in konti skupine 97- druge dolgoročne 

obveznosti. 

 

Tudi na kontih skupine 96  in 97 nimamo stanja na dan 31.12.2009. 

 

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva  

 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 

31.12.2009  6.927.551 €. 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 

 

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

stanje na dan 31.12.2008         6.810.567                 

-Nakazilo preseţka prihodkov nad odhodki iz naslova trţenja za 

potrebe delovanja sindikatov po sklepu Sveta zavoda 

 

429                         

+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda 

za izveden nakup osnovnih sredstev 

 

                    76.833    

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev 7.200 

+ preseţek prihodkov nad odhodki iz leta 2009                     33.380    

stanje na dan 31.12.2009  6.927.551 

 

Stanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 6.927.551€. Vrednost neopredmetenih in 

opredmetenih osnovnih sredstev je 3.490.937€. Razlika izhaja iz neporabljenih preseţkov 

prihodkov  preteklih let in neporabljenih sredstev amortizacije.  

 

Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naloţbe 

 

Na kontih skupine 981  31.12.2009  ne izkazujemo stanja. 
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Konti skupine 985 preseţek prihodkov nad odhodki   

 

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK 

stanje na dan 31.12.2008 160.246 

- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup 

osnovnih sredstev,  investicije in investicijsko vzdrţevanje po  

sklepu organa zavoda na podskupino 980 

 

              - 159.817        

- nakazilo preseţka  iz naslova trţenja za potrebe sindikatov                     -  429        

- preseţek prihodkov nad odhodki za leto 2009   +33.380 

stanje na dan 31.12.2009  33.380 

 

 

Stanje obveznosti  za sredstva, prejeta v upravljanje na kontu 980 je usklajeno  s stanjem terjatev za 

sredstva, dana v upravljanje pri ustanovitelju, v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja 

terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 in 134/2003).  

 

Ministrstvo za finance je izdalo poseben obrazec in navodilo za usklajevanje medsebojnih terjatev 

in obveznosti.  

 

Zgoraj omenjeni obrazec smo izpolnili skladno z navodili in ga vrnili Ministrstvu za finance. 

 

 

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

  

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 

 

Celotni prihodki doseţeni v letu 2009 so znašali 6.621.623 €  in so bili za 2,68 % višji od doseţenih 

v letu 2008 in 3,5 % niţji od načrtovanih. 

 

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,10 %, prihodki od financiranja 1,33 %, izredni prihodki 

0,57 % in prevrednotovalni prihodki 0 % glede na celotne prihodke za leto 2008. 

 

Finančni prihodki so znašali 88.307 € in predstavljajo 1,33 % deleţ 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 49.211 € (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V 

celotnem prihodku predstavljajo 0,74%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem ali 

zakonsko določenem roku. Terjatve se redno poravnavajo in z izterjavo nimamo teţav. 
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                                                          v EUR, brez centov 
PRIHODKI DOSEŢENO 

    2008 

  PLAN  

    2009 

DOSEŢENO 

    2009 

IND 

real09/plan09 

STR.* 

2009 

- iz obveznega zavarovanja 5.768.644 6.089.000 6.038.828 99 91,19 

- iz dodatnega prost. zavarovanja 423.201 600.000 409.986 68 6,20 

- iz doplačil do polne cene zdravstvenih 

storitev, od nadstandardnih storitev, od 

samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od 

konvencij    

 

 

 

76.785 

 

 

 

7.000 

 

 

 

10.991 

 

 

 

157 

 

 

 

0,17 

- drugi prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev 

 

57.742 

 

35.000 

 

35.861 

 

102 

 

0,54 

- finančni prihodki 157.081 90.000 88.307 98 1,33 

- prihodki od prodaje blaga in materiala, 

drugi prihodki in prevrednotovalni prih. 

 

1.871 

 

0 

 

37.650 

 

 

 

0,57 

SKUPAJ PRIHODKI: 6.485.324 6.821.000 6.621.623 97 100 

 

Daleč največji deleţ prihodkov predstavljajo prihodki iz obveznega zavarovanja, ki so za 5% višji 

kot v letu 2008 in za 1% niţji od planiranih. Del prihodkov, ki predstavlja razliko med priznano in 

obračunano amortizacijo, je bil usmerjen na dolgoročno razmejene prihodke. 

 

Prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav), predstavljajo 

drugi največji deleţ v strukturi prihodkov in sicer 6,20%. 

 

Finančni prihodki so glede na pretekla leta niţji, predvsem zaradi niţjih obrestnih mer pri EZR, 

predstavljajo pa malo več kot 1% deleţ v strukturi prihodkov. 

 

Manjše deleţe v strukturi prihodkov predstavljajo doplačila do polne cene, prihodki od 

samoplačnikov in drugi prihodki od prodaje blaga in materiala. Pri zadnjih gre predvsem za 

prihodke prodaje izdelkov Delovne terapije, vrta, malic zaposlenih in zunanjih uporabnikov in 

podobno. Med te prihodke spadajo tudi odškodnine od zavarovalnic.  

 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki, doseţeni v letu 2009, so znašali 6.588.243 € in so bili za 4 % višji od doseţenih v 

letu 2008 in 3% niţji od načrtovanih. 

 

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99 %, finančni in drugi odhodki  1 % glede na celotne odhodke 

za leto 2009. 

 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

 

 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  (AOP 671) so v letu 2009 znašali 1.691.129 

€ in so bili za 6% niţji od doseţenih v letu 2008 in za 12,50 % niţji od načrtovanih. Deleţ v 

celotnih odhodkih znaša 26%.  

 

Stroški materiala AOP 673 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2009 znašali 873.236 € in so 

bili za 4% niţji od doseţenih v letu 2008 in za 7% niţji od načrtovanih. Deleţ glede na celotne 

odhodke zavoda znaša 13%. 
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Stroški storitev AOP 674 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2009 znašali 817.893 € in so bili 

za 9 % niţji od doseţenih v letu 2008 in za 18% niţji od načrtovanih. Deleţ glede na celotne 

odhodke zavoda znaša 12%. 

 

V tabeli sledi pregled  storitev po podjemnih in avtorskih pogodbah: 

 

 

Vrste storitev, ki se opravljajo 

preko zunanjih izvajalcev za 

zdravstvene storitve 

Izplačan znesek v letu 2009 Število zunanjih izvajalcev 

Pomoč pri deţurstvih-psihiater 24.152€ 1 

Internistični pregledi 4.087€ 1 

Pomoč pri cepljenju 700€ 1 

 

Vrste storitev, ki se opravljajo 

preko zunanjih izvajalcev za 

nezdravstvene storitve 

Izplačan znesek v letu 2009 Število zunanjih izvajalcev 

Frizerske storitve                                       7.785 € 1 

Pomoč v kuhinji 2.615€ 1 

Duhovna oskrba 1.775€ 1 

Aktivno sodelovanje na 

strokovnem seminarju 

 

3.900 

 

8 

Storitve povezane s pripravo 

proslave ob 50 letnici 

psihiatrije –igralci, reţiser… 

 

 

14.563 

 

 

12 

 

 

STROŠKI DELA so v letu 2009 znašali 4.622.885 € in so bili za 12% višji od doseţenih v letu 

2008 in za 0,4 % višji od načrtovanih. Deleţ v celotnih odhodkih znaša 70%.  

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2009 je znašalo 157 zaposlenih, in se je 

v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo za 1 (enega) zaposlenega oz. za 1%. 

 

Povprečna bruto plača je znašala 1.850 € in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 15 % in 

je v primerjavi s planirano za 3% večja. 

 

V preteklem letu je bilo izplačano   672 EUR regresa za letni dopust na delavca.  

 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 8.104 delovnih ur, 

v breme ZZZS 2.840 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 1.044 delovnih ur. Boleznine skupaj 

predstavljajo 3,61 % obračunanih delovnih ur. 

 

 

STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2009 znašali 

233.291 € in so bili za 31%  niţji od doseţenih v letu 2008 in za 5% niţji od načrtovanih. Deleţ 

stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,5 %.  

 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 233.291 €:  

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 15.698 € , od tega znaša zdruţena amortizacija 

po ZIJZ 0 EUR, 

- del amortizacije, ki je bil knjiţen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 0 € 

(podskupina 980) in  
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- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  647  € (podskupina 922). 

 

 

Odpisi opreme do 500 €, znašajo v letu 2009 24.862€ in predstavljajo 11% deleţ v celotnem strošku 

amortizacije.  

 

REZERVACIJ v letu 2009 nismo obračunali. 
 

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB je bil v letu 2009 obračunan v znesku 411 € in 

sicer 29 € iz naslova trţne dejavnosti in 382 € iz naslova javne sluţbe. 

 

 

 FINANČNI ODHODKI so v letu 2009 znašali 58 € .  

 

DRUGI ODHODKI so v letu 2009 znašali 39.832 €, in predstavljajo predvsem stroške  

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, prispevke in članarine, stroške študentskega servisa in 

podobno. 

 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2009 znašali 695 € in so nastali 

zaradi odpisa računalnika, ki ga inventurna komisija pri popisu ni našla, zato smo sedanjo vrednost  

manjka knjiţili med prevrednotovalne odhodke. 

 

 

2.3. POSLOVNI IZID 

 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - preseţek prihodkov nad odhodki 

v višini 33.380 €. Doseţeni poslovni izid je za  79 % niţji od doseţenega v preteklem letu in za 

29.630 € večji od planiranega.  

 

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 sluţi spremljanju gibanja javnofinančnih 

prihodkov in odhodkov. 

 

Preseţek odhodkov  nad prihodki v tem izkazu znaša 40.360 € in se od ugotovljenega preseţka 

prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 73.740 €. Razliko predstavljajo 

neplačane terjatve in obveznosti. 

 

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naloţb določenih uporabnikov  

 
V poslovnih knjigah ne izkazujemo finančnih terjatev in naloţb. 

 



 

48 

 

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 

V tej tabeli je prikazan preseţek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka in sicer v višini 

40.360 €. 

 

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

 

            v EUR, brez centov 

 LETO 2008 LETO 2009 

  Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid 

javna sluţba  6.465.934  6.306.119  159.815  6.594.258  6.560.989 33.269 

trţna dejavnost 19.390 18.959  431  27.365  27.254  111 

Skupaj zavod 6.485.324  6.325.078  160.246  6.621.623  6.588.243  33.380  

 

Poslovni izid doseţen pri izvajanju javne sluţbe znaša 33.269 €, iz naslova izvajanja trţne 

dejavnosti pa 111 €. 

 

Primerjava med letoma 2008 in 2009 kaţe podobno strukturo prihodkov in odhodkov, iz nje je tudi 

razvidno, da prihodke pridobivamo v glavnem iz naslova javne sluţbe in le majhen del iz naslova 

trţne dejavnosti. 

 

Prihodki in odhodki trţne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih trţnih dejavnosti : 

  

- prehrana delavcev 

- prodaja izdelkov delovne terapije 

- pranje perila za paciente 

- prodaja sadik z vrta 

 

Odhodke smo razmejili v sorazmernem deleţu glede na prihodke, ker nimamo ustreznejših sodil. 

 

V letu 2009 in tudi v prejšnjih letih ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu. 

 

 

3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2009 
 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih  

Tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki »Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 

2009«. 

 

V letu  2009 smo skladno s planom investicij in investicijskega vzdrţevanja izvedli rekonstrukcijo 

dela podstrešja na objektu Uprava (dela so bila končana v januarju 2010) in tako pridobili manjšo 

sejno sobo, ki je namenjena za vse sestanke in seje Sveta zavoda, kot tudi za javna odpiranja pri 

postopkih oddaje javnih naročil. V predprostoru sobe so manjše sanitarije, obnovljeno je stopnišče. 

Soba je kompletno opremljena z osnovnim pohištvom in z mizami, ki so postavljene v konferenčno 

obliko, lahko pa se obrnejo v isto smer za potrebe učilnice.  V ta namen je bil nabavljen tudi 

projektor in platno.  
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V letu 2009 je bilo urejeno začasno skladišče surovin.  V neizkoriščen prostor med objektom 

garaţe in samostojno stavbo za organske kuhinjske odpadke je bila nameščena streha – nadstrešnica 

in spredaj zaprto z zamreţenimi pomičnimi vrati. V tem prostoru bo zbirališče papirne in PVC 

embalaţe, ki jo bomo stiskali v stiskalnici in nato prodali kot surovino in ne oddajali kot odpadek, 

kot  se je to počelo do sedaj. 

 

Na področju energetske učinkovitosti je bil uveden centralni nadzorni sistem (CNS), ki vključuje 

merjenje porabe vseh energentov (voda, elektrika, plin) v digitalni obliki. Posamezni oddelki ali 

stavbe (kakor je dopuščal izveden razvod) so ločene pri oskrbi s toplotno energijo.  Sistem 

omogoča nastavitve urnikov delovanja, na ta način se objekti in površine, ki niso v stalni uporabi, 

ogrevajo po vnaprej nastavljenem urniku. Sistem bo potrebno nadgraditi z dodatnimi senzorji za 

merjenje temperature na več mestih, s tem bo pridobljena dovolj natančna informacijo o doseţenih 

temperaturah v posameznih delih stavbe oz. oddelka.  

 

V skladu z letnim finančnim načrtom in kasnejšim rebalansom so bila nabavljena tudi osnovna 

sredstva in oprema za potrebe oddelkov in ambulant. 

 

 

4. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŢEVALNIH DELIH V LETU 2009 
   

Obrazec 5: Poročilo o vzdrţevalnih delih  

Tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki »Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 

2009«. 

 

 

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S 

SKLEPI SVETA ZAVODA 
 

Svet zavoda je na 6. redni seji dne 27. 2. 2009 sprejel sklep, da se preseţek prihodkov nad odhodki 

iz leta 2008 iz naslova javne sluţbe v višini 159.815 € nameni za investicije.  

 

Sredstva so bila namenjena za nabavo naslednjih osnovnih sredstev v letu 2009:  

 

 v € 

Osnovna sredstva Vrednost 

 - programska oprema 8.698 

 - zgradbe (povečanje vrednosti) 89.604 

 - informacijska tehnologija 59.533 

 - drugo 146.055 

SKUPAJ 303.890 

 

Za financiranje razlike vrednosti nabave osnovnih sredstev so bila uporabljena sredstva 

ustanovitelja, donacij in preseţki iz preteklih let. 
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6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA 

ZA LETO 2009   

 
 

Sredstva poslovnega izida za leto 2009 v znesku 33.380 €  se v celoti namenijo za nabavo 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010. 

 

 

Datum: 22. 2. 2010 

 

 

Podpis pooblaščenega računovodja       Podpis odgovorne osebe  

           Ema Ţlaus                             Daniel Lajlar, dr. med., spec. psih.  

 

_____________________________                                     ___________________________ 
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