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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE 
 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2014 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, 
št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014 
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka za leto 2014 
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

za leto 2014 
 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  
 

‒ Obrazec 1: Delovni program 2014  
 

‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014  
 

‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 
 

‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014 
 

‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014 
 

‒ Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2014 
 

‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi 
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 
 
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  
 
Poslovno leto 2013 v Splošni bolnišnici Murska Sobota je bilo eno bolj uspešnih let v zadnjem 
obdobju. Lahko ga poimenujemo kot leto varčevanja, uvajanja kakovosti in akreditacije ter iskanja 
notranjih rezerv. Meseca septembra smo sprejeli sanacijski program, katerega smo do konca leta 
tudi realizirali. Spremljali so ga tudi ukrepi s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljevanju ZZZS) in Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju MZ) za finančno vzdržnost 
poslovanja.  

Značilnost poslovnega leta 2013 so zaznamovala: 

• Nižje cene zdravstvenih storitev povprečno za 3,5 odstotkov in povprečno 3 odstotke za CT 
in MR (Splošni dogovor 2013, v nadaljevanju SD 2013). 

• Prenos enega odstotka akutne bolnišnične obravnave v specialistično ambulantno dejavnost. 
• Presežek prospektivnega programa bo plačan do 5 odstotkov.   
• Fizični program dela po pogodbi ZZZS je manjši za 1,2 mio evrov in znaša 37.294.000  

evrov. 
 

V letu 2013 smo zaradi zaostrenih gospodarskih razmer ob del prihodka v višini 1.200.000  evrov. 
ZZZS je zmanjšal vsem bolnišnicam cene zdravstvenih storitev povprečno za 3 do 3,5 odstotke. Na 
ta ukrep se je bolnišnica pripravila z zmanjšanjem stroškov dela, zmanjšanjem stroškov energentov 
po energetski sanaciji, z zmanjšanjem cen vhodnih materialov in storitev in z manjšo porabo. 
Zmanjšali smo tudi stroške za nadurno delo. Z drugačno organizacijo dela in optimizacijo procesov 
nismo nadomeščali osebja na bolniških in daljših odsotnostih. V letu 2013 je SD 2013  ter oba 
Aneksa k SD 2013 določal zmanjšanje programa akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju 
ABO) za 1 odstotek in na račun tega povečal program v specialistično ambulantni dejavnosti (v 
nadaljevanju SAD). Zaradi tega smo imeli kar nekaj težav pri uresničevanju programa SAD.   

Glede na spremembe zakona o uravnoteženju javnih financ, ki so začele veljati s 1.6.2012 in Zakona 
o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) s 1.6.2013, je 
plačnik že v kalkulativnih elementih znižal cene zdravstvenih storitev za 3 do 3,5 odstotkov. Zaradi 
zmanjševanja prihodkov za uravnoteženje našega izkaza uspeha je bilo potrebno v okviru stroškov 
dela poiskati še dodatne ukrepe za znižanje stroškov. Konec leta 2013 je vse izvajalce zdravstvenih 
storitev najbolj presenetila izgubljena tožba države zaradi izplačila tretje četrtine plačnega 
nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Skupni znesek izračuna za obdobje od oktobra 
2010 do maja 2012 znaša skupaj z obrestmi 1.528.268 evrov in je obračunan v rezultatu poslovanja 
2013.  Prvi obrok v višini 762.347 evrov bo izplačan 28.2.2014 in drugi obrok v višini 765.921 
evrov bo izplačan do 31.1.2015. Bolnišnica za izplačilo tretje četrtine plačnega nesorazmerja 
osnovnih plač javnih uslužbencev ni prejela dodatnih finančnih sredstev, zato bo izplačilo obeh 
obrokov zelo vplivalo na dodatno nelikvidnost bolnišnice. 
 
Iz izkaza uspeha je razvidno, da smo ustvarili 43.045.235 evrov vseh prihodkov, ki so bili manjši  
za 3,67 odstotkov v primerjavi z letom 2012 (vrednostno manj 1.641.467). Skupaj so odhodki  
znašali 43.799.147 evrov in so bili manjši za 1,26 odstotkov v primerjavi z letom  2012 (vrednostno 
manj 559.970 evrov). Presežek odhodkov nad prihodki znaša 753.912 evrov. Pri tem je potrebno 
analizirati rezultat poslovanja brez obračunane tretje četrtine plačnega nesorazmerja. Vkalkulirani 
stroški dela in obresti iz naslova tretje četrtine plačnega nesorazmerja osnovnih plač javnih 
uslužbencev znašajo 1.528.268 evrov. V kolikor zmanjšamo omenjene stroške bi bil rezultat 
poslovanja presežek prihodkov nad odhodki v višini 774.356 evrov.  
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Neugodne finančne in gospodarske razmere v državi se bodo nadaljevale tudi v letu 2014 in bodo 
vplivale  na poslovanje naše bolnišnice. V letu 2014 bomo zaradi zaostrenih gospodarskih razmer 
izgubili del prihodka iz naslova enakih cen kot leta 2013. Rast drobno prodajnih cen se ne bo 
upoštevala pri dvigu cen zdravstvenih storitev. V letu 2014 poslujemo po sprejetem sanacijskem 
načrtu, ki velja do konca meseca septembra. Zaradi izplačila polovice tretje četrtine plačnega 
nesorazmerja osnovnih plač javnih uslužbencev v mesecu februarju 2014 v višini 762.347 evrov, se 
bo likvidnost bolnišnice dodatno poslabšala. Ne bomo vlagali veliko finančnih sredstev v novo 
medicinsko opremo. Izjema bo samo nujno potrebna medicinska oprema, brez katere ne moremo 
opravljati zdravstvenih storitev. Iščemo tudi vse možnosti povečevanja prihodkov tržne dejavnosti. 
V februarju 2014 smo začeli gradili urgentni center v skupni višini 6,3 mio evrov. Finančna 
sredstva so zagotovljena iz dela sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj, dela sredstev iz 
naslova Ministrstva za zdravje in lastnega deleža bolnišnice z najetjem dolgoročnega kredita. V 
času gradnje bomo imeli tudi težave pri opravljanju osnovnega programa dela, saj se del urgentnega 
centra navezuje na obstoječega v kirurški stavbi.  
Na prvem mestu bo pacient in naša vrhunska storitev do pacienta. Da bomo pri tem uspešni bomo 
sledili vrednotam kot so: skrbnost, strokovnost, humanost, strpnost in prijaznost. 
 
 
Ključne aktivnosti v letu 2014 bomo usmerili v naslednja področja delovanja: 
 

1. Dokončna uvedba projekta ISO 9001, ki je temeljni standard za opredelitev sistema 
kakovosti in varnosti ter hkrati odlično orodje za vodenje bolnišnice. 

2. Iskanje vseh notranjih rezerv na področju nabave materiala in storitev s pomočjo zakona o 
javnem naročanju. Z ustrezno strategijo vedenja javnih naročil bi želeli dodatno znižati 
vhodne cene povprečno za 5 do 10 odstotkov. 

3. Sprememba organizacije dela na deloviščih. 
4. Zmanjšanje števila zaposlenih za odstotek z naravnimi odlivi in nadomeščanje le v nujnih 

primerih. 
5. Realizacija dogovorjenega programa v višini  100-102 odstotka oz. za prospektivni program 

do 105 odstotkov.  
6. Uvajanje računalniškega spremljanja obsega storitev na operacijsko sobo in priprave na 

spremljanje porabe po posameznih pacientih. 
7. Iskanje finančnih virov za delovanje znanstveno - raziskovalne dejavnosti bolnišnice 

(razpisi, vključevanje v raziskovalne projekte). 
8. Razvijanje statusa učne bolnišnice (sprememba sistemizacije, delo s kadri). 

 
 
 Osnovni podatki o Splošni bolnišnici Murska Sobota so naslednji:  

• ime:                                                                                  Splošna bolnišnica Murska Sobota 
• sedež:                                                                               Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan 
• matična številka:                                                              1122517 
• davčna številka:                                                               SI30946034 
• šifra uporabnika:                                                              27.820 
• številka podračuna enotnega zakladniškega računa:       01100-6030278282 
• telefon:                                                                             ++  386 (0)2 – 512 31 00 
• fax:                                                                                   ++ 386 (0)2 – 521 10 07    
• spletna stran:                                                                    http://www.sb-ms.si 
• ustanovitelj:                                                                     RS, Ministrstvo za zdravje 
• datum ustanovitve:                                                          28.12.1994 

 
 
 

http://www.sb-ms.si/
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ORGANI ZAVODA: 
 

 svet zavoda, 
 direktor, 
 strokovni direktor, 
 strokovni svet, 
 strokovni svet zdravstvene nege, 
 drugi izvršilni organi. 

 
 
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
 
Bolnišnica ima v 8. členu Statuta zavoda opredeljene naslednje dejavnosti: 

 medicinske, 
 zdravstveno nego, 
 spremljajoče medicinske in 
 nemedicinske dejavnosti.  

 
 
I. MEDICINSKE DEJAVNOSTI: 
 
Medicinske dejavnosti se delijo na internistične, kirurške in ostale medicinske dejavnosti.  
 
V okviru internističnih dejavnosti so organizirane naslednje enote: 

Interni oddelek z odseki in specialističnimi ambulantami, 
Pljučni oddelek s specialističnimi ambulantami, 
Infekcijski oddelek s specialističnimi ambulantami. 

 
Znotraj kirurških dejavnosti so organizirane naslednje enote: 

a) Kirurški oddelek z odseki in specialističnimi ambulantami, 
b) Oddelek za perioperativno medicino z odseki in specialističnimi ambulantami, 
c) Očesni oddelek z odseki in specialističnimi ambulantami, 
d) Oddelek za bolezni ušes, nosu in grla s specialističnimi ambulantami, 
e) Oddelek za ortopedijo s specialistično ambulanto.  

  
Med ostale medicinske dejavnosti spadajo:  

a) Otroški oddelek z odseki in specialističnimi ambulantami, 
b) Ginekološko-porodniški oddelek z odseki, ženskim dispanzerjem in specialističnimi 

ambulantami, 
c) Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo z odseki,  
d) Pedagoška in znanstveno raziskovalna dejavnost. 
 
 

II. DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE: 
 

a) Izvajalci zdravstvene nege in spremljajočih medicinskih dejavnosti, 
b) Pedagoška in raziskovalna dejavnost na področju zdravstvene nege, 
c) Obvladovanje bolnišničnih okužb, 
d) Socialni delavec, 
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III. SPREMLJAJOČE MEDICINSKE DEJAVNOSTI:  
 
a) Oddelek za radiologijo s specialističnimi ambulantami, 
b) Oddelek za patologijo z odseki, 
c) Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino z odseki, 
d) Bolnišnična lekarna z odseki, 
e) Oddelek za laboratorijsko diagnostiko z odseki, 
g) Inštrumentarska služba, 
h) Služba sterilizacije. 

 
IV. NEMEDICINSKE DEJAVNOSTI S SLUŽBAMI: 

 
a) Finančno - računovodska služba, 
b)   Služba za zdravstveno ekonomiko, plan in analize, 
c)   Pravno -  kadrovska služba, 
d)   Služba za informatiko, 
e) Splošna služba, 
f)   Nabavna služba, 
g)  Tehnično - vzdrževalna služba, 
h)  Služba za oskrbo s tekstilom, 
i)   Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije, 
j)   Čistilna služba. 

 
Podrobnejša notranja organizacija je določena s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest. 
 
 
 
 
 
VODSTVO ZAVODA 
 
Bojan Korošec, dr. med. spec., direktor bolnišnice 
prim. asist. Daniel Grabar, dr.med. spec., strokovni direktor 
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, pomočnica direktorja za zdravstveno nego 
Marjan Maček, univ.dipl.ekon., pomočnik direktorja za poslovne zadeve 
 
DEJAVNOSTI: 
  
D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 
I  56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
I  56.290 Druga oskrba z jedmi 
I  56.300 Strežba pijač 
P 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 
P 85.421 Višješolsko izobraževanje 
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje 
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost 
Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 
S  96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 
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2. ZAKONSKE PODLAGE 
 
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 

77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13), 
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-

ZUJF), 
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 

2014 
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z 

ZZZS. 
 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: 
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4), 
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), 
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 
‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
104/10, 104/11), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in 
tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) 
 

 
c) Interni akti zavoda: 

 
• Statut Splošne bolnišnice Murska Sobota, 
• Poslovnik o delu sveta zavoda,   
• Pravilniki o:  
- notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 
- volitvah, 
- delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva, 
- strokovnem usposabljanju in nagrajevanju mentorjev, 
- blagajniškem poslovanju, 
- računovodstvu, 
- popisu sredstev in obveznosti, 
- zavarovanju osebnih podatkov, 
- izobraževanju delavcev, 
- delovnih razmerjih, 
- internem strokovnem nadzoru, 

• ter drugi interni akti: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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- Požarni red, 
- Pravila za pripravo programov funkcionalnih izobraževanj, 
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti, 
- Navodilo o izpolnjevanju potnih nalogov in obračunavanju potnih stroškov, 
- Navodilo o izvajanju ukrepov za zaščito človekovega dostojanstva, 
- Navodila o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. 

 
  

 
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 
 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

‒ dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo 
finančnih načrtov za leto 2014, 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) 
(Uradni list RS, št. 101/13), 

‒ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-
162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 
Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-
I, 63/2013-ZJAKRS-A), 

‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 
‒ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) 

(Uradni list RS, št. 46/13),  
‒ Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013, 
‒ Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 

uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014, 
‒ Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13), 
‒ Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 

osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13). 
 

 
Vlada RS je dne 30.9.2013 sprejela Proračunski memorandum 2014 – 2015, ki vsebuje glavne 
usmeritve ekonomskih in fiskalnih politik za obdobje 2013 – 2016 ob upoštevanju tekočih in 
ocenjenih gibanj v makroekonomskem okolju, ki jih je pripravil UMAR. Proračuna za leti 2014 in 
2015 sta zasnovana ob upoštevanju ocene prihodkov ter usmeritev Evropske komisije ter določitvi 
ciljnih proračunskih primanjkljajev (3,0% BDP za leto 2014 in 2,5% BDP za leto 2015). Vlada RS s 
proračunskim načrtovanjem za prihodnji dve leti nadaljuje z ukrepi prestrukturiranja in omejevanja 
izdatkov ter spodbujanja prejemkov, ki v dani javnofinančni situaciji zagotavljajo dodatne prihodke 
z minimalno omejitvijo gospodarske rasti in izboljšanim izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 
Ključni agregati jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2013 UMAR za leto 2014 (rasti so izražene 
v %) so: 

• Realna rast bruto domačega proizvoda      -1,4 % 
• Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega      0,5 % 

od tega v javnem sektorju          0,4 % 
• Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega      -1,4 % 

od tega v javnem sektorju         -2,3 % 
• Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)     -1,2 % 
• Letna stopnja inflacije (december/december-1)        1,4 % 
• Povprečna letna rast cen – inflacija          1,9 % 
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Planiranje obsega in vrednosti programa dela  
 
Poleg varčevalnih ukrepov, ki so bili v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja uvedeni v 
obdobju 2009 – 2012, smo pri planiranju delovnega programa za leto 2014 upoštevali, da obseg 
zdravstvenih storitev ostaja na enaki ravni kot za leto 2013, vključno z določilom, da je za 
prospektivne programe dovoljeno in plačano 5% preseganje. Vlada RS je na 42. redni seji dne 
23.1.2014 (št. sklepa Vlade RS 47300-7/2013/5 z dne 23.1.2014) podala soglasje na Finančni načrt 
ZZZS za leto 2014 kot ga je sprejela Skupščina na 2. redni seji dne 19.12.2013. Hkrati je Vlada 
naložila ZZZS, da pripravi Rebalans finančnega načrta za leto 2014, ki bo upošteval zadnja 
ekonomska izhodišča in uredil sporna vprašanja v okviru Splošnega dogovora za leto 2014 (v 
nadaljevanju SD 2014).  Nova izhodišča za pripravo finančnega načrta ZZZS so usklajena s sklepi 
spornih vprašanj v zvezi s SD  2014 (št. sklepa Vlade RS 17200-1/2014/4 z dne 23.1.2014), ki so 
bila obravnavana na Vladi RS skupaj s Finančnim načrtom ZZZS za leto 2014.    
 
Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev smo upoštevali naslednja 
izhodišča: 
 

1. S 1.1.2014 smo upoštevali dvig cen za neakutno bolnišnično obravnavo za 2,5%. 
2. Dne 6.12.2012 je bil objavljen Zakon o načinu izplačila razlike zaradi odprave tretje četrtine 

nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ur.l. RS, št.100/13), ki določa način 
izplačila, ne opredeljuje pa virov za izplačilo. V finančnem načrtu niso predvideni dodatni 
viri, zato ni podlage za planiranje dodatnih prihodkov in vzpostavitev terjatev. 

3. Prav tako nismo planirali dodatnih sredstev iz naslova razlike povišanja in osnove stopenj 
davkov na napremičnine, kakor tudi že povišanja stopenj DDV.  

4. Prav tako nismo planirali zvišanja cen v kalkulativnih elementih zaradi uveljavitve 
napredovanj, ki so določena z 68. in 69. členom ZIPRS1415 ter 8. in 9. točko Dogovora o 
dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014.  

5. Načrtovali smo zamik akontacij za opravljene zdravstvene storitve iz leta 2014 v leto 2015 v 
skladu s tabelo. Dinamika zamika je opredeljena v SD 2014. 

6. Obseg zdravstvenih storitev ostane na enaki ravni kot leta 2013, s tem da je za prospektivne 
programe dovoljeno in plačano 5% preseganje. Cene zdravstvenih storitev se vrnejo na nivo 
z dne 30.6.2013 (cene od 1.7. do 31.12.2013 so se povišale zaradi vključitve regresa v 
kalkulacijo cen zdravstvenih storitev).  

 
 
Izhodišča za planiranje stroškov dela, zaposlovanja in priprave kadrovskih načrtov 
 
Pri planiranju smo upoštevali drugi odstavek 51. člena ZIPRS1415, kjer se bo skupno število 
zaposlenih v obdobju januar 2014 – januar 2015 znižalo za 1%. Glede na omenjeni člen je Vlada 
RS sprejela Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov po 
metodologiji spremljanja in njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015. (Ur.l. RS, štev. 12/14 v 
nadaljevanju Uredba). Glede na metodologijo Uredbe je MZ dopolnilo obrazec, ki jo zahteva  
Uredba. Število zaposlenih smo načrtovali na podlagi preračuna na polni delovni čas kot to določa 
5. člen Uredbe ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih. Pri razvrstitvi smo 
upoštevali 7 vrst virov financiranja, ki so tipični za našo bolnišnico.  
Četrti odstavek nam določa, da lahko zaposlujemo na podlagi soglasja pristojnega organa MZ iz 
186. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ, če je sprejet program dela in finančni načrt 
vključno s kadrovskim načrtom.  
 
Torej ZIPRS1415 ureja zaposlovanje na podlagi soglasja, medtem ko ZUJF v četrtem odstavku 183. 
člena določa, da je zaposlovanje možno brez pridobitve soglasja v naslednjih primerih: 
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- če gre za prevzem javnega uslužbenca, ki je posledica prenosa nalog na podlagi sprememb 
zakona oz. reorganizacije, 

- če gre za nadomestne zaposlitve za določen čas (bolniška nad 30 dni) zaradi dalj časa začasno 
odsotnih sodelavcev (nadomestilo plače ne zagotavlja bolnišnica), 

- zaposlitev za določen čas zaradi predčasnega prenehanja delovnega razmerja sklenjenega za 
določen čas. 
  

Upoštevaje navedeno je možno zaposlovanje še pred pridobitvijo soglasja MZ pred pridobitvijo 
soglasja na program dela in finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom. Prav tako lahko na 
podlagi določila 7. člena Uredbe brez soglasja MZ zaposlujemo, v kolikor je vir financiranja 
sredstva EU, sredstva tržne dejavnosti, sredstva javnih del, namenska sredstva iz katerih se v celoti 
financirajo stroški dela.  
MZ je izdalo soglasje k zaposlovanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev – pripravnikov (soglasje 
št. 1001-48/20123/10 z dne 8.8.2012), prav tako je ob podaji soglasja soglašalo za zaposlovanje 
specializantov za potrebe javne mreže (dopis št. 603-105/2013 z dne 14.11.2013). V kolikor bo MZ 
na podlagi medletnih podatkov o zaposlenosti ugotovilo povečanje zaposlovanja, bodo preklicali 
izdano soglasje za zaposlitve po ZUJF v letu 2014.  
 
Izhodišča za načrtovanje izplačila delovne uspešnosti 
 

1. Javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31.12.2014 ne pripada del plače za redno delovno 
uspešnost (44. č  člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju).  

2. Javni zavodi, ki so preteklo leto poslovno leto zaključili z negativnim poslovnim izidom ali 
v bilanci stanja izkazujejo negativni poslovni izid iz preteklih let, delovne uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela ne planirajo, niti je ne izplačujejo.  

3. Javni zavodi lahko planirajo delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
(tržna dejavnost), če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.  

4. Delovna uspešnost se lahko izplačuje po izdaji soglasja na finančni načrt in program dela s 
strani MZ.   

 
Obravnava vlog za izdajo predhodnega soglasja za zaposlitev po ZUJF 
 
MZ bo ob potrditvi programa dela in finančnega načrta podalo soglasje tudi na kadrovski načrt z 
izdajo skupnega soglasja za zaposlitve, in sicer: 
- izjave oz. zahteve za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2014 na podlagi 183. 

in 186. člena ZUJF, 
- seznama predvidenih zaposlitev (priloga v okviru obrazca Kadri, zavihek »Zaposlitve v letu 

2014« 
 
Vse dodatne zaposlitve, ki jih ni mogoče predvideti v okviru finančnega načrta in programa dela in 
predstavljajo zaposlitve,  ki so posledica nepredvidenih odpovedi delovnega razmerja ali drugih 
razlogov, bo MZ obravnavalo kot v letih 2012 in 2013, tako kot do sedaj na podlagi vlog, pri čemer 
ni nujno, da se vloga nanaša na enega ali več sodelavcev.  
MZ bo  tudi v prihodnje pri obravnavi vlog za zaposlitve zdravnikov brez specializacije upoštevalo 
stališče, da se zdravnikom brez specializacije, ki so že opravili strokovni izpit, izda soglasje za 
zaposlitev za določen čas do datuma razpisa oz. do uspešne kandidature na prvem razpisu tekočega 
leta, v katerem je opravil strokovni izpit, vendar največ za 6 mesecev (brez možnosti podaljšanja) 
oz. ob utemeljitvah izjemnih okoliščin največ za 12 mesecev.  
 
 
Realizacija Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev 



12 
 

 
Višje delovno sodišče je ugotovilo kršitev 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor ter odločila, 
da mora Republika Slovenija svojim delavcem priznati in izplačati do 31. maja 2012 tretjo četrtino 
plačnega nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi. Zakon ureja način izplačila navedene razlike v plači in sicer določa izplačilo v največ 
dveh obrokih z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prvi obrok, ki zajema obveznost za obdobje od 
1.10.2010 do 31.7. 2011 se izplača najpozneje do konca februarja 2014, drugi obrok, za obdobje od 
1.8.2011 do 31.5.2012 najpozneje do konca januarja 2015.  
 
Vlada je že ob pripravi zakona ocenjevala, da je možno z dodatnimi napori pri varčevanju na vseh 
področjih proračunske porabe, prihraniti potrebna sredstva za pokritje obveznosti iz naslova 
poplačila odprave tretje četrtine, saj bi v nasprotnem primeru morala poseči po bolj rigoroznih 
ukrepih za znižanje javnofinančnih odhodkov. Za dosego navedenega morajo vsi uporabniki v 
okviru svojih finančnih načrtov oceniti možnost prihrankov tako na področju stroškov dela 
(reorganizacija dela, ki pomeni nižje stroške za povečan obseg dela in nadurno delo, sistemizacija 
delovnih mest, zniževanje števila zaposlenih…) kot tudi na drugih področjih dela. Glede na resno 
situacijo, za katero v prihodnjem obdobju še ni mogoče pričakovati bistvenega izboljšanja, bo 
potrebno v ustreznih varčevalnih ukrepih najti omenjene prihranke za izplačilo tretje četrtine.  
 
 

 
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014 
 
4.1. LETNI CILJI 
  
Cilji naše bolnišnice v letu 2014: 
1. Ohranitev mednarodne akreditacije na področju kakovosti in varnosti pacientov.  
2. Popisati vse procese v bolnišnici, izvesti notranjo presojo in vodstveni pregled po zahtevah 

standarda ISO 9001. 
3. Določiti ciljne vrednosti kazalnikov kakovosti organizacijskih procesov. 
4. Pripraviti in uvesti dve novi klinični poti. 
5. Ohraniti zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo na stopnji rezultatov iz leta 2012. 
6. Spremljati kazalnike kakovosti s področja abdominalne kirurgije in na osnovi rezultatov 

izboljšati varnost in kakovost zdravstvene obravnave pacientov. 
7. Skrajšati čakalno dobo v internistični dejavnosti in okulistični dejavnosti za 10 %. 
8. Realizirati cilje projekta izgradnje urgentnega centra za leto 2014. 
9. Posodobiti register tveganj. 
10. Razvijati nove storitve oz. metode na področjih, kjer to narekujejo potrebe. 
 
 
4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 
  
V letu 2013 je bolnišnica z dodatnim izobraževanjem pridobila lastnega notranjega revizorja, ki 
postopno prevzema dela na področju notranjega nadzora v bolnišnici.  
 
 
 
 
Predvidene aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ so: 

• priprava strategije za upravljanje s tveganji, 
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• priprava metodologije za postavljanje ciljev od najvišje do najnižje ravni poslovanja 
(zagotavljanje usklajenosti ciljev), 

• priprava internega akta, navodil in ostalih aktov za ureditev delovanja notranjega nadzora v 
bolnišnici, 

• priprava metodologije, internega akta (navodil) ter izvedba strateške analize tveganj kot 
osnova za planiranje notranjih revizij (strateški načrt revizij), 

• dopolnitev in vzpostavitev notranjih kontrol na področjih, ki so bile predmet revizij v letu 
2012 (notranje kontrole na področju uporabe operacijske dejavnosti), 

• izvedba planiranih notranjih revizij za leto 2014. 
 
 
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 
 
 
V letu 2013 smo pristopili k posodobitvi registra tveganj, ki ga je bolnišnica vzpostavila leta 2008, 
od takrat pa ni bil posodobljen. Vsakokrat so bila identificirana tveganja prikazana le v letnem 
poročilu bolnišnice. Za učinkovito in smotrno doseganje zastavljenih ciljev mora bolnišnica poznati 
(identificirati) ključna tveganja, ki lahko ogrožajo doseganje ciljev, določiti pa mora tudi ukrepe, 
odgovorne osebe in roke za vzpostavitev notranjih kontrol, s pomočjo katerih bo tveganja obvladala 
v sprejemljivih okvirih. V ta namen sta bili v letu 2013 izvedeni dve delavnici s ključnimi 
zaposlenimi (nosilci procesov), ki so s pomočjo vprašalnikov identificirali in ocenili ključna 
tveganja po svoji verjetnosti in vplivu. 
 
Načrtujemo izvedbo delavnice do 30. aprila, kjer se bodo s pomočjo ključnih zaposlenih določili 
ukrepi, odgovorne osebe ter roki za izvedbo ukrepov. Na ta način bomo posodobili register tveganj, 
ki mora postati stalen proces in pomemben pripomoček pri upravljanju s tveganji. Imenovan je tudi 
skrbnik registra tveganj, ki je že prevzel vse pomembne naloge v zvezi z registrom tveganj. 
 
V zvezi s postavljenimi poslovnimi cilji bolnišnice predvidevamo naslednje ukrepe za obvladovanje 
identificiranih tveganj: 
 

1. Ohraniti mednarodno akreditacijo na področju kakovosti in varnosti pacientov: 
• TVEGANJE: neskladja ne bodo odpravljena (ukrep: dosledno izvajanje akcijskega 

načrta za odpravo neskladij); 
 

2. Popisati vse procese v bolnišnici, izvesti notranjo presojo in vodstveni pregled po 
zahtevah standarda ISO 9001: 
• TVEGANJE: preobremenjenost zaposlenih-skrbnikov procesov in njihovih sodelavcev 

(ukrep: delegiranje nalog skrbnikov procesov sodelavcem), 
• TVEGANJE: nezadostno zavedanje pomembnosti vodenja procesov (ukrep: 

izobraževanje skrbnikov procesov o pomenu vodenja procesov). 
 

3. Določiti ciljne vrednosti kazalnikov kakovosti organizacijskih procesov: 
• TVEGANJE: nezadostno  znanja s področja vodenja procesov oz. merljivost procesov 

(ukrep: izobraževanje skrbnikov procesov o pomenu vodenja in merljivosti procesov s 
pomočjo kazalnikov). 
 

4. Pripraviti in uvesti dve novi klinični poti: 
• TVEGANJE: preobremenjenost kadra in pomanjkanje znanja in pomena uvajanja 

kliničnih poti (ukrep: delegiranje nalog v zvezi z oblikovanjem in uvajanjem novih 
kliničnih poti, poročanje o rezultatih uvajanja kliničnih poti na internih strokovnih 
izobraževanjih), 
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• TVEGANJE: pomanjkljiva informacijska podpora (ukrep: vzpostavitev elektronske 
zdravstvene dokumentacije – klinične poti).  

 
5. Ohraniti zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo na stopnji rezultatov iz leta 

2012: 
• TVEGANJE: zniževanje števila zaposlenih (ukrep: reorganizacija dela, jasnejše 

definiranje kompetenc (znanje, veščine in spretnosti zaposlenih)) 
 

6. Spremljati kazalnikov kakovosti s področja abdominalne kirurgije in na osnovi 
rezultatov izboljšati varnost in kakovost zdravstvene obravnave pacientov: 

• TVEGANJE: preobremenjenost kadra, pomanjkljiva informacijska podpora (ukrep: 
ustrezno delegiranje nalog, vzpostavitev elektronske zdravstvene dokumentacije). 

• TVEGANJE: neizvajanje izboljšav na podlagi ugotovljenih kazalnikov s področja 
abdominalne kirurgije (ukrep: obdobno poročanje o vrednostih kazalnikov 
kakovosti in izvajanju korektivnih ukrepov) 

 
7. Skrajšati čakalno dobo v internistični dejavnosti in okulistični dejavnosti za 10 %: 

• TVEGANJE: neustrezno in nepravočasno načrtovanje razporejanja kadrovske 
zasedbe v specialistični ambulantni dejavnosti (ukrep: uvedba orodje za boljše in 
pravočasno planiranje dela v specialistični ambulantni dejavnosti) 

• TVEGANJE: prevelika odsotnost zdravnikov (ukrep: uvedba orodje za boljše in 
pravočasno planiranje dela v specialistični ambulantni dejavnosti) 

 
8. Realizirati cilje projekta izgradnje urgentnega centra za leto 2014: 

• TVEGANJE: neustrezna organizacija dela pri adaptaciji kirurškega dela urgentnega 
centra (ukrep: ustrezno planiranje in  organizacija dela). 
 

9. Posodobiti register tveganj: 
• TVEGANJE:  pri identifikaciji tveganj ne bodo upoštevani vsi procesi (ukrep: 

organiziranje delavnic s skrbniki vseh procesov) 
 

10. Razvijati nove storitve oz. metode na področjih, kjer to narekujejo potrebe: 
• TVEGANJE: odsotnost strateškega planiranja na področju razvoja novih storitev in 

metod (ukrep: vključitev strateškega cilja s področja razvoja novih storitev in metod 
v strategijo razvoja bolnišnice) 

• TVEGANJE: pomanjkanje finančnih virov (ukrep: alokacija sredstev, dodatna 
sredstva iz evropskih strukturnih skladov in drugih razpisov); 

 
 
 
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF 
 
Aktivnosti na področju notranjega nadzora bo bolnišnica v letu 2014 izvajala s pomočjo lastnega 
notranjega revizorja. Za leto 2014 se planirajo naslednje notranje revizije: 
 

1. nabava materiala za vzdrževanje ter storitev vzdrževanja, 
2. prehranska oskrba pacientov. 

 
Priporočila, ki izhajajo iz opravljenih revizij v letu 2013 in katerih uresničevanje ter preverjanje 
stopnje uresničevanja bo potekalo v letu 2014, so sledeča: 
 
Priporočila, ki se nanašajo na revizijo registra tveganj: 
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• Posodobitev in dopolnitev Navodila za upravljanje s tveganji (register tveganj) – dopolnitev. 

Navodila z načinom poročanja o uvajanju, izvajanju ter učinkovitosti ukrepov za 
obvladovanje tveganj (nivo, pogostost in vsebina poročanja). 

• Vodstvo bolnišnice mora oblikovati strategijo upravljanja s tveganji, ki se naj vključi v 
ostale strategije za doseganje ciljev z namenom, da bo proces obvladovanja tveganj 
učinkovitejši in bolj sistematičen, doseganje ciljev bolj koordinirano ter tudi usklajeno z 
internim aktom Navodilo za upravljanje s tveganju (register tveganj). 

• Posodobitev registra tveganj. 
• V register tveganj je potrebno vključiti tveganja in ukrepe za njihovo oblikovanje vseh 

področij v bolnišnici in ne samo nekaterih področij. 
• Identificirana tveganja naj se vključijo v register tveganj, poleg samoocenitvenega 

vprašalnika pa je priporočljiva metoda identifikacije tveganj in določitve ukrepov tudi 
metoda razgovorov oz. delavnice. 

• Vzpostavi naj se jasen sistem določitve ciljev (postopek načrtovanja, usklajenost in merjenje 
ciljev), od splošnih (strateških) do taktičnih in operativnih.  

• Vzpostavi naj se sitem poročanja o uspešnosti in učinkovitosti uvedenih ukrepov. 
 
 
Priporočila, ki se nanašajo na področje uporabe operacijskih dvoran: 
 

• Priprava tedenskih in dnevnih programov na podlagi mesečnih in letnih planov. 
• Nabava ustreznega računalniškega programa za planiranje, vodenje in evidentiranje operacij, 

tudi po posameznih operacijskih dvoranah. Do nabave ustreznega računalniškega programa 
naj se v obstoječih dnevnih programih beležijo planirani časi posameznih operacij. 

• Evidentiranje in analiziranje vzrokov odpovedi operacij. 
• Sprotno beleženje točnih časov kirurga-operaterja. 
• Dodelava programa Birpis, ki bo omogočal vodenje podatkov inštrumentark. 
• Preverjanje šifer kliničnih postopkov na zapisniku ob podpisu zapisnika. 
• Sprejetje in upoštevanje Pravilnika operacijskega bloka, ki mora biti zavezujoč dokument in 

ki bo urejal vse bistvene vidike sodelovanja poklicnih skupin ter določal odgovornosti, 
dolžnosti in pooblastila koordinatorja COB-a, ki mora odločati o vseh organizacijskih 
vprašanjih, ki vplivajo na izvajanje operacij, ki mora biti odgovoren za načrtovanje, 
koordinacijo, vodenje in nadzor nad izvajanjem operacijske dejavnosti. V pravilniku naj se 
opredeli začetek prve operacije (čas mora biti zavezujoč). V Pravilniku naj se tudi opredeli, 
katere statistike je potrebno pripravljati ter komu poročati. 

• Elektronske čakalne knjige naj se vzpostavijo tam, kjer še niso (nekatere male operacijske 
dvorane). 

• Dosledno izvajanje Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah – pacient je dolžan 
javiti, v kolikor ne pride na poseg ter posredovati pisno opravičilo. 

• Preverjanje pred samim posegom, ali ima pacient opravljene vse potrebne preiskave pred 
posegom. 

• Vzpostavitev evidenc v COB-u in na oddelku o opravljenih posegih zasebnikov – 
pogodbenikov, ki opravljajo v bolnišnici samoplačniške operacije. 

• Poenotenje in dopolnitev pogodb z zasebniki, ki opravljajo samoplačniške operacije (jasno 
definiranje materialov, ki so všteti v pavšal). 

• Uporaba operacijskih dvoran zasebnikov izključno v dogovoru s koordinatorjem COB-a. 
• Elektronska naročilnica za naročila materialov v centralni nabavni službi. 
• Vzpostavitev nadzorovanega vstopa v COB, nadzorovane izdaje in porabe materialov v 

COB-u, material naj je pod ključem. 
• Evidentiranje in spremljanje porabe materialov po posameznih operacijah. 
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• Analiza in poročanje vzrokov v primeru odstopanj porabe materialov od dogovorjenega 
plana. 

 
 
V okviru svetovalnih nalog notranjega revizorja se bodo izvajale naslednje dejavnosti in aktivnosti: 
 

• svetovanje pri implementaciji s strani vodstva sprejetih priporočil na področjih, ki so bila 
revidirana v letu 2013, 

• svetovanje na področju sistematičnega pristopa k celovitemu obvladovanju tveganj, 
• svetovanje pri posodobitvi registra tveganj ter pri korekciji internega akta Navodilo za 

upravljanje s tveganji (register tveganj), 
• svetovanje in koordinacija pri izvedbi samoocenitve Notranjega nadzora javnih financ za 

leto 2014. 
 
V okviru metodološkega razvoja in splošnih opravil bodo izvedene naslednje aktivnosti: 
 

• priprava internega akta, navodil in ostalih potrebnih aktov za ureditev delovanja notranjega 
nadzora v bolnišnici, 

• priprava metodologije, navodil za izdelavo in izvedbo strateške analize tveganj kot osnova 
za planiranje notranjih revizij (strateški načrt revizij), 

• priprava OP notranje revizijske dejavnosti, 
• priprava strateškega načrta notranjih revizij (2014-2017), 
• priprava letnega načrta notranjih revizij za leto 2015 in priprava poročila. 

 
 
 
 
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE 

CILJE 
 
Tabela 1: Prihodki in odhodki! 

Besedilo Realizacije 2013 Plan 2014 Indeks plan 2014/ 
Real.  2013 

 Celotni prihodki 43.045.235 42.396.000 98,49 

Celotni odhodki 43.799.147 42.396.000 96,80 

 
Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali s fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo 
delovnega programa. Prav tako bomo spremljali cilje skozi finančne kazalce, ki so opredeljeni v SD 
2013 in jih prikazujemo v letnih poročilih. 
 
S kazalniki poslovne učinkovitosti, ki so opredeljeni v Prilogi SD 2013 želimo prikazati in 
ovrednotiti uspeh bolnišnice in se primerjati s primerljivimi bolnišnicami med seboj. 
 
Kazalniki so opredeljeni v petih skupinah:  
 
I Finančni kazalniki 

1. Kazalnik gospodarnosti 
2. Delež amortizacije v pogodbah ZZZS 
3.   Delež porabljenih amortizacijskih sredstev 
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4.   Stopnja odpisanosti opreme 
5.   Dnevi vezave zalog materiala 
6.   Koeficient plačilne sposobnosti 
7.   Koeficient zapadlih obveznosti 
8.   Kazalnik zadolženosti 
9.   Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 
10. Prihodkovnost sredstev 

 
II Kadrovski viri 

1. Zdravniki iz ur 
2. Negovalni kader iz ur 
3. Spremljevalni zdravstveni kader iz ur 

 
III Opremski viri 

1. Izkoriščenost aparatur 
2. Izkoriščenost operacijskih dvoran 
3. Izkoriščenost intenzivnih enot 

 
IV Prostorski viri 
      1.   Hospitalna dejavnost 
      2.   Ambulantna dejavnost 
      3.   Dializna dejavnost 
      4.   Ostale dejavnosti 
 
V Drugi kazalniki 

1.   Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo 
2.   Izobraževanje zaposlenih 
3.   Energija 

 
 

 
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 
 
 
Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2014  
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Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica Murska Sobota Obrazec 1 - Delovni program 2014, I. del 
 
 

 
 

Program 

Finančni načrt za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2013 

Realizacija v obdobju 
1. 1. do 31. 12. 2013 

Finančni načrt za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2014 

 
Indeks - ZZZS 

 
ZZZS 

 
ZZZS + ostali 

 
ZZZS 

 
ZZZS + ostali 

 
ZZZS 

 
ZZZS + ostali 

 
FN 2014 / 
FN 2013 

FN 2014 / 
Real. 
2013 

Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)         
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa) 17.481 18.355 17.441 18.328 17.481 18.355 100,00 100,23 
Število uteži (brez nac. razpisa) 21.252 22.314 23.580 24.583 21.252 22.314 100,00 90,13 
Število primerov - SPP (nac. razpis)  (  302)         
Število uteži (nac. razpis)  (  302)         
Število primerov - SPP SKUPAJ 17.481 18.355 17.441 18.328 17.481 18.355 100,00 100,23 
Število uteži SKUPAJ 21.252 22.314 23.580 24.583 21.252 22.314 100,00 90,13 
Izvajanje transplantacij - št. primerov (  303)       #DEL/0! #DEL/0! 
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)       #DEL/0! #DEL/0! 
Psihiatrija - št. primerov (130 341)       #DEL/0! #DEL/0! 
Paliativna oskrba - BOD (141 304)       #DEL/0! #DEL/0! 
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)       #DEL/0! #DEL/0! 
Zdravstvena nega - BOD (144 306) 6.703 6.837 6.605 6.908 6.703 6.858 100,00 101,48 
Podaljšano bolnišnično zdravljenje  - BOD (147 307) 4.711 4.758 4.721 4.791 4.711  100,00 99,79 
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)         
Dispanzer za ženske - količniki (306 007) 26.124 27.014 30.325 31.486 26.124 30.325 100,00 86,15 
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)       #DEL/0! #DEL/0! 
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)       #DEL/0! #DEL/0! 
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)       #DEL/0! #DEL/0! 
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)         
Delovna terapija - točke (506 027)       #DEL/0! #DEL/0! 
Fizioterapija - točke (507 028) 125.942 127.957 138.249 140.454 125.942 127.957 100,00 91,10 
Patronažna služba - točke (510 029)       #DEL/0! #DEL/0! 
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030) 410 420 445 458 410 420 100,00 92,13 
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)       #DEL/0! #DEL/0! 
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)       #DEL/0! #DEL/0! 
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)       #DEL/0! #DEL/0! 
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)       #DEL/0! #DEL/0! 
Nega na domu - točke (544 034)       #DEL/0! #DEL/0! 
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)       #DEL/0! #DEL/0! 
Klinična psihologija - točke (512 033)       #DEL/0! #DEL/0! 
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)         
Doječe matere - NOD (701 308) 1.025 1.040 723 735 1.025 1.040 100,00 141,77 
Spremljanje - primer (701 309) 300 300 190 190 300 300 100,00 157,89 
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310) 2.310 2.379 2.966 3.121 2.310 2.405 100,00 77,88 
Drugo*       #DEL/0! #DEL/0! 

 
 

 Izpolnil: Izidor Lebar, Zdravstvena ekonomika, plan in analize    Podpis odgovorne osebe:   
 

 Tel. št.: 02/5123-118   
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Program 

Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013 Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013 Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014  
Indeks obiski - ZZZS 

 
Indeks točke - ZZZS 

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali 
 

Št. obiskov 
 

Št. točk 
 

Št. obiskov 
 

Št. točk 
 

Št. obiskov 
 

Št. točk 
 

Št. obiskov 
 

Št. točk 
 

Št. obiskov 
 
Št. točk 

 
Št. obiskov 

 
Št. točk FN 2014 / FN 

2013 
FN 2014 / 
Real. 2013 

FN 2014 / FN 
2013 

FN 2014 / Real. 
2013 

Specialistična  zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 
(Q86.220) 

174.376 1.661.465 179.375 1.714.921 165.595 1.534.082 170.593 1.586.051 174.376 ####### 179.375 ########## 100,00 105,30 100,00 108,30 

Abdominalna  kirurgija (201)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Dermatovenerologija (203)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Fizikalna in rehabilitacijska  medicina (204)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Gastroenterologija (205) 1.666 130.402 1.700 134.014 1.672 115.769 1.706 118.979 1.666 ####### 1.700 134.014 100,00 99,64 100,00 112,64 
Ginekologija in porodništvo (206) 5.334 84.956 5.556 88.099 5.349 82.998 5.572 86.070 5.334 ####### 5.556 88.099 100,00 99,72 100,00 102,36 
Hematologija  (207)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Infektologija (208) 4.414 24.026 4.451 24.490 2.168 13.434 2.206 13.694 4.414 ####### 4.451 24.490 100,00 203,60 100,00 178,84 
Interna medicina (209) 23.460 76.885 24.162 79.559 24.850 73.991 25.593 76.855 23.460 ####### 24.162 79.559 100,00 94,41 100,00 103,91 
Internistična onkologija (210)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Kardiologija in vaskularna medicina (211) 3.519 101.968 3.588 104.395 3.213 96.744 3.276 99.042 3.519 ####### 3.588 104.395 100,00 109,52 100,00 105,40 
Kardiovaskularna kirurgija (212)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Klinična genetika (213)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Klinična mikrobiologija  (214)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Maksilofacialna kirurgija (215)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Nevrokirurgija  (217)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Nevrologija (218) 2.758 22.819 2.836 23.481 3.590 18.576 3.692 19.115 2.758 ####### 2.836 23.481 100,00 76,82 100,00 122,84 
Nuklearna medicina (219)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Oftalmologija  (220) 16.796 135.306 17.374 140.272 17.106 135.656 17.695 140.633 16.796 ####### 17.374 140.272 100,00 98,19 100,00 99,74 
Onkologija z radioterapijo (221)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Ortopedska kirurgija (222) 9.001 67.148 9.212 68.687 8.658 63.510 8.861 65.154 9.001 ####### 9.212 68.687 100,00 103,96 100,00 105,73 
Otorinolaringologija (223) 14.201 183.200 14.539 187.560 14.575 172.250 15.070 178.059 14.201 ####### 14.539 187.560 100,00 97,43 100,00 106,36 
Otroška in mladostniška  psihiatrija (224)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Otroška nevrologija (225)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Pediatrija (227) 4.373 40.845 4.543 42.454 4.134 38.979 4.295 40.516 4.373 ####### 4.543 42.454 100,00 105,78 100,00 104,79 

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

Pnevmologija  (229) 1.388 15.928 1.436 16.519 1.261 16.340 1.305 16.947 1.388 ####### 1.436 16.519 100,00 110,07 100,00 97,48 
Psihiatrija (230)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Revmatologija  (232) 2.865 14.416 2.931 14.828 2.246 12.849 2.314 13.217 2.865 ####### 2.931 14.828 100,00 127,56 100,00 112,20 
Splošna kirurgija (234) 39.777 328.585 40.632 338.278 36.414 273.320 37.196 281.377 39.777 ####### 40.632 338.278 100,00 109,24 100,00 120,22 
Torakalna kirurgija (235)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Travmatologija  (237)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Urgenta medicina (238) 27.281 263.301 28.372 274.781 26.224 258.037 27.275 269.282 27.281 ####### 28.372 274.781 100,00 104,03 100,00 102,04 
Urologija (239) 10.945 92.993 11.256 96.220 7.815 87.941 8.036 90.994 10.945 ####### 11.256 96.220 100,00 140,05 100,00 105,74 
Oralna kirurgija (242)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
Endokrinologija, diabetologija  in tireologija (249) 6.598 78.687 6.787 81.284 6.320 73.687 6.501 76.117 6.598 ####### 6.787 81.284 100,00 104,40 100,00 106,78 

 ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali Indeks - preiskave ZZZS Indeks - točke ZZZS 

Radiologija v specialistični  zunajbolnišnični 
dejavnosti (231) 

 
Št. preiskav 

 
Št. točk 

 
Št. preiskav 

 
Št. točk 

 
Št. preiskav 

 
Št. točk 

 
Št. preiskav 

 
Št. točk 

 
Št. preiskav 

 
Št. točk 

 
Št. preiskav 

 
Št. točk FN 2014 / FN 

2013 
FN 2014 / 
Real. 2013 

FN 2014 / FN 
2013 

FN 2014 / Real. 
2013 

Izvajanje mamografije (211)  43.533  44.682  49.763  50.695  43.533  44.682   100,00 87,48 
Izvajanje magnetne resonance (244) 5.276  5.427  5.385  5.541  5.276  5.427  100,00 97,98   Izvajanje računalniške  tomografije - CT (245) 3.502 3.607 3.613 3.733 3.502 3.607 100,00 96,93   Izvajanje ultrazvoka - UZ (246) 7.832 117.007 8.186 120.377 7.196 113.036 7.522 116.291 7.832 117.007 8.186 120.377 100,00 108,84 100,00 103,51 
Izvajanje rentgena - RTG (247) 13.713 53.678 14.093 55.127 14.343 54.336 14.741 55.802 13.713 53.678 14.093 55.127 100,00 95,61 100,00 98,79 
Izvajanje PET CT (248)             #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

 ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali Indeks - bolniki ZZZS Indeks - dialize ZZZS 

Št. dializnih 
bolnikov 

 
Št. dializ Št. dializnih 

bolnikov 

 
Št. dializ Št. dializnih 

bolnikov 

 
Št. dializ Št. dializnih 

bolnikov 

 
Št. dializ Št. dializnih 

bolnikov 

 
Št. dializ Št. dializnih 

bolnikov 

 
Št. dializ FN 2014 / FN 

2013 
FN 2014 / 
Real. 2013 

FN 2014 / FN 
2013 

FN 2014 / Real. 
2013 

Nefrologija v specialistični  zunajbolnišnični dejavnosti 
- izvajanje dialz (216 225) 174 11.224 180 11.410 174 10.534 182 10.738 174 11.224 180 11.779 100,00 100,00 100,00 106,55 

Dialize I 41 1.949 43 2.012 39 1.448 41 1.519 41 1.949 43 2.012 100,00 105,13 100,00 134,60 
Dialize II 50 276 51 310 51 311 54 351 50 276 51 310 100,00 98,04 100,00 88,75 
Dialize III 80 8.269 83 8.358 82 8.634 85 8.727 80 8.269 83 8.727 100,00 97,56 100,00 95,77 
Dialize IV 2 365 2 365 2 141 2 141 2 365 2 365 100,00 100,00 100,00 258,87 
Dialize V 1 365 1 365 0 0 0 0 1 365 1 365 100,00 #DEL/0! 100,00 #DEL/0! 

VZD šifra 206; skupaj Ginek. spec. Amb (206 209) + Bolezni dojk (206 210)  VZD šifra 238; kirurška (238 256) + interna urgenca (238 255) 
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Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica Murska Sobota Obrazec 1 - Delovni program 2014, III. del 
 
 
Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, 
ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa 

Finančni načrt za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2013 

Realizacija v obdobju od 
1. 1. do 31. 12. 2013 

Finančni načrt za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2014 

 
Indeks ZZZS 

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali FN 2014 / 
FN 2013 

FN 2014 / 
Real. 2013 

Operacija sive mrene - primer 1.095 1.120 1.067 1.092 1.095 1.120 100,00 102,62 
Operacija na ožilju - krčne žile - primer - - - - - - #VREDN! #VREDN! 
Operacija kile - primer 35 36 35 36 35 36 100,00 100,00 
Operacija karpalnega kanala - primer 195 197 115 118 195 197 100,00 169,57 
Biopsija horionskih resic, kordocinteza - primer - - - - - - #VREDN! #VREDN! 
Amniocenteza - primer - - - - - - #VREDN! #VREDN! 
Medikamentozni splav - primer 70 71 72 73 70 71 100,00 97,22 
Diagnostična histeroskopija - primer 70 70 50 50 70 70 100,00 140,00 
Histeroskopska operacija - primer 100 104 123 128 100 104 100,00 81,30 
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in 
nadaljna obravnava) - primer 85 85 0 0 85 85 100,00 #DEL/0! 

Vitroretinalna operacija - primer - - - - - - #VREDN! #VREDN! 
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer - - - - - - #VREDN! #VREDN! 
Proktoskopija - primer - - - - - - #VREDN! #VREDN! 
Sklerozacija - primer 634 638 363 372 634 638 100,00 174,66 
Rektoskopija - primer 284 285 206 209 284 285 100,00 137,86 
Ligatura - primer - - - - - - #VREDN! #VREDN! 
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - 
nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer 

85 86 49 52 85 86 100,00 173,47 

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - 
primer 

16 17 45 48 16 17 100,00 35,56 

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, 
Ilomedin - primer 

- - - - - - #VREDN! #VREDN! 

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, 
Roactemra - primer 

243 250 223 235 243 250 100,00 108,97 

Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno 
sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke - primer 

- - - - - - #VREDN! #VREDN! 

Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno 
sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega 
črevesa in danke - primer 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

#VREDN! 
 

#VREDN! 

Opomba: v kolikor imate z ZZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite 

 
Opombe: 

 
 
 

 Izpolnil: Izidor Lebar, Zdravstvena ekonomika, plan in analize    Podpis odgovorne osebe:   
 

 Tel. št.: 02/5123-118   
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Osnova za načrtovanje delovnega programa je pogodba z ZZZS.  
 
V pripravi tega dokumenta bolnišnica še nima podpisane pogodbe za opravljanje zdravstvenih 
storitev za leto 2014 in ki bo veljala od 1.1.2014 naprej. Tako je osnova za načrtovanje programa v 
tem trenutku pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev z ZZZS za leto 2013. 
 
Obseg akutne bolnišnične obravnave ostaja v letu 2014 na ravni iz leta 2013, s tem, da so 
opravljena posamezna prestrukturiranja znotraj ABO in sicer: zmanjša se program za kirurški 
oddelek in se poveča program za infekcijski, otroški in ORL oddelek. Skupen plan primerov znaša 
17.481 primerov oz. 21.251,65 obteženih primerov. Tudi prospektivni program znotraj ABO 
ostaja nespremenjen. 
 
Pogodbena planirana utež še vedno znaša 1,215, čeprav jo vsako leto presežemo. 
 
V letu 2013 programa ABO nismo izpolnili, zmanjkalo je 40 primerov vendar pričakujemo, da bo v 
letu 2014 program izpolnjen v celoti. 
 
Program neakutne bolnišnične obravnave ostaja prav tako na ravni iz leta 2013 in znaša za PBZ 
4.711 BOD-ov, za negovalni oddelek pa 6.703 BOD-ov. 
 
V specialistični ambulantni dejavnosti ostaja program na ravni povprečja iz leta 2013 oz. se 
upošteva plan od 1.1. do 31. 12. 2013. Na ta način se najbolj približamo potrebam pacientov. Kljub 
temu pričakujemo določene težave pri izpolnitvi programov v posameznih specialističnih 
ambulantah zaradi odsotnosti oz. pomanjkanju zdravnikov. 
 
Program dializ je enak realizaciji iz leta 2013. 
 

Tabela 2: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in 
številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom 

Dejavnosti 

FN 2013 Ocena real. 2013 FN 2014 Indeksi glede na primere 
Število  

primero
v 

Število 
 uteži 

Število  
primer

ov 

Število  
uteži 

Število  
primer 

Število 
uteži 

FN 2014/ 
FN 2013 

FN 2014/ 
Ocena real. 2013 

Kirurgija 5.061 5.995,62 4.555 7.334,70 4.850 5.995,62 95,8 106,4 
Internistika* 5.547 8.662,74 5.757 9.161,02 5.647 8.662,74 101,8 98,0 
Ginekologija 2.983 2.386,40 3.081 2.800,04 2.983 2.386,40 100,0 96,8 
Pediatrija 1.963 1.449,36 2.126 1.532,63 2.013 1.449,36 102,5 94,6 
ORL 1.039 770,00 1.021 734,43 1.100 770,00 105,8 107,7 
Okulistika 117 60,04 169 136,32 117 60,04 100,0 69,2 
Ortopedija 771 1.927,50 732 1.880,83 771 1.927,50 100,0 105,3 
SKUPAJ 17.481 21.251,65 17.441 23.580,00 17.481 21.251,65 100,0 100,2 
*skupaj internistika, infektologija in pulmologija 
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Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2014  

Naziv programa FN 2013 Ocena real. 2013 FN 2014 
Indeks 

FN 2014/ 
FN 2013 

FN 2014/ 
Ocena real. 2013 

Operacija sive mrene                                                                                 - - - -  
Operacija ušes, nosu, ust in grla                                                                    624 754 624 100,0 82,7 
Operacija na odprtem srcu                                                                            - - - - - 
PTCA - balonska diletacija 
koronarnih arterij                                                        - - - - - 
Operacija na ožilju - arterije in 
vene                                                               140 164 140 100,0 85,3 
Operacija na ožilju - krčne žile                                                                     79 203 79 100,0 38,9 
Koronarografija                                                                                      - - - - - 
Anginografija                                                                                        - - - - - 
Operacija kil                                                                                        332 332 332 100,0 100,0 
Operacija žolčnih kamnov                                                                             171 290 171 100,0 58,9 
Endoproteza kolka                                                                                    165 178 165 100,0 92,6 
Endoproteza kolena                                                                                   100 104 100 100,0 96,1 
Ortopedska operacija rame                                                                            75 54 75 100,0 138,8 
Operacija golše                                                                                      - - - - - 
Artroskopija                                                                                         95 334 95 100,0 28,4 
Endoproteza gležnja                                                                                  - - - - - 
Operacija hrbtenice                                                                                  75 77 75 100,0 97,4 
Operacija karpalnega kanala                                                                          - - - - - 
Benigne hiperplazije prostate - 
bhp                                                                  75 84 75 100,0 89,2 
Operacija morbidne 
(bolezenske) debelosti                                                            - - - - - 
Odstranitev osteosintetskega 
materiala                                                               121 102 121 100,0 118,6 
Oploditev z biomedicinsko 
pomočjo - spontani ciklus                                                  - - - - - 
Oploditev z biomedicinsko 
pomočjo - stimulirani ciklus                                               - - - - - 
Lažji posegi ženskega 
reproduktivnega sistema                                                        - - - - - 
Operacija ženske stresne 
inkontinence                                                                - - - - - 
Porod 931 914 931 100,0 101,8 
Splav 230 254 230 100,0 90,5 
Kirurško zdravljenje rakavih 
bolezni 268 289 268 100,0 92,7 
SKUPAJ 3.481 4.133 4.041 100,0 97,7 
 
 
 
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 
 
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014  
 
 
Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 1. januarja do 31. 
decembra 2014 je izdelan na podlagi realizacije leta 2013, upoštevajoč znane makroekonomske 
projekcije za leto 2014 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo MZ in 
ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2014. 
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Tabela 4 : Kazalniki gospodarnosti 

ELEMENTI 
Realizacija 

2012 
Realizacija 

2013 
PLAN 
2014 

Indeks 
PLAN 

2014/2013 

PRIHODKI 44.686.702 43.045.235 42.396.000 98,49 

ODHODKI 44.359.117 43.799.147 42.396.000 96,80 

POSLOVNI IZID 327.585 -753.912 0   

CELOTNA GOSPODARNOST 1,007 0,983 1,000 1,018 

 
V zgornji tabeli prikazujemo kazalnike gospodarnosti, ki so izračunani za plan 2014, realizacijo 
2013 in za plan 2013.  
 
Celotna gospodarnost: (Prihodki / Odhodki) – Načelu celotne gospodarnosti je zadoščeno, kadar 
znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Planirani celotni prihodki so enaki  planiranim celotnim 
odhodkom, zato je vrednost kazalnika celotne gospodarnosti 1,000.  
 
Osnova za plan prihodkov s strani ZZZS za leto 2014 je finančni načrt ZZZS za izračun cen 
zdravstvenih storitev od 1.1.2014 dalje po pogodbi ter izhodišča za pripravo finančnih načrtov za 
leto 2014, ki nam ga je posredovalo pristojno ministrstvo.  
 
Skupno maso plač vseh zaposlenih smo načrtovali v skladu z trendom zniževanja zaposlenih, ki je 
podrobneje naveden v planu kadrov. Regres za letni dopust smo upoštevali v skladu s sprejetim 
Zakonom o uravnoteženju javnih financ.  
 
Pri načrtovanju odhodkov iz naslova prispevkov za socialno varnost smo upoštevali obstoječe 
prispevne stopnje.  
 
Pri ugotavljanju ocenjenih prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo nastanka poslovnega 
dogodka, to je fakturirane realizacije. Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je 
izdelan v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje bolnišnice. 

 
 
 
OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu 
načrtu – določenih uporabnikov za leto 2014 

 
V spodnji tabeli je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2014, ocena realizacije za leti 2013 
in 2012 ter primerjava plana 2014 glede na leto 2013 in primerjava realizacije 2013 z realizacijo 
2012. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks plana prihodkov in odhodkov za leta 2012 in 
2013. 
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Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2014 
 

Naziv podskupine kontov
Realizacija 
1 - 12 2012

Realizacija 
1 - 12 2013

PLAN 
2014

Ind. 
2013/2012

Ind. plan 
2014/2013

Str. ind. 
2012

Str. ind. 
2013

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 44.565.657 42.794.103 42.212.000 96,02 98,64 100,47 97,71
B) FINANČNI PRIHODKI 8.836 32.475 32.000 367,55 98,54 0,02 0,07
C)DRUGI PRIHODKI 109.767 216.592 150.000 197,32 69,25 0,25 0,49
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 2.442 2.065 2.000 84,53 96,88 0,01 0,00
D) CELOTNI PRIHODKI 44.686.702 43.045.235 42.396.000 96,33 98,49 100,74 98,28
Nabavna vrednost prodanega materiala in 
blaga 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0,00 0,00
Stroški materiala 10.359.031 10.396.973 10.404.000 100,37 100,07 23,35 23,74
Stroški storitev 4.760.276 4.396.181 4.423.000 92,35 100,61 10,73 10,04
F) STROŠKI DELA 26.610.638 26.254.331 24.690.000 98,66 94,04 59,99 59,94
G) AMORTIZACIJA 2.032.608 1.986.851 2.150.000 97,75 108,21 4,58 4,54
J) OSTALI DRUGI STROŠKI 312.922 352.210 350.000 112,56 99,37 0,71 0,80
K) FINANČNI ODHODKI 197.143 343.611 310.000 174,30 90,22 0,44 0,78
L) DRUGI ODHODKI 17.834 34.262 34.000 192,12 99,24 0,04 0,08
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 68.665 34.728 35.000 50,58 100,78 0,15 0,08
N) CELOTNI ODHODKI 44.359.117 43.799.147 42.396.000 98,74 96,80 100,00 100,00
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 327.585 -753.912 0 0,00 0,74 -1,72  
 
 
7.1.1. Načrtovani prihodki 
 
V letu 2014 načrtujemo 42.212.000 EUR prihodkov od poslovanja, kar je za 1,36 odstotka manj  
kot je znašala dosežena ocenjena realizacija v letu 2013. Prihodki od poslovanja so načrtovani na 
osnovi pogodbe z ZZZS in načrtovanih programov v letu 2014 ter drugih prihodkov od opravljanja 
zdravstvene dejavnosti ter prodaje na trgu. V strukturi celotnega prihodka za leto 2014 planiramo 
99,57% prihodkov iz poslovanja.  
 
Tabela 6 : Prihodki po vrstah in  strukturi 

Vrsta prihodka 2012

Ocena 
realizacije 

2013 Plan 2014
Ind. 

2013/2012
Ind. plan 
2014/2013

Str. ind. 
2012

Str. ind. 
2013

Prihodki iz poslovanja
prihodki iz OZZ (ZZZS) 35.283.162 32.420.826 31.888.000 91,89 98,36 78,96 75,32
biološka zdravila 303.870 598.669 624.000 197,01 104,23 0,68 1,39
prihodki iz prostovoljnega zavarovanja 4.492.574 5.266.478 5.170.000 117,23 98,17 10,05 12,23
dodatni program 105.723 0 0 0,00  0,24 0,00
konvencije (ZZZS) 965.076 1.126.950 1.100.000 116,77 97,61 2,16 2,62
doplačila in nadstandard 22.473 21.468 22.000 95,53 102,48 0,05 0,05
samoplačniki 221.077 158.125 160.000 71,52 101,19 0,49 0,37
ostali plačniki 292.317 243.046 236.000 83,14 97,10 0,65 0,56
prihodki od družbene prehrane 117.903 115.136 116.000 97,65 100,75 0,26 0,27
prihodki iz refun.programa javnih del 214.645 128.612 275.000 59,92 213,82 0,48 0,30
prihodki od ref. sek., spec. 1.356.544 1.484.824 1.500.000 109,46 101,02 3,04 3,45
prihodki od plač pripravnikov 265.003 301.339 269.000 113,71 89,27 0,59 0,70
ostali prihodki iz poslovanja 925.289 928.629 852.000 100,36 91,75 2,07 2,16
Skupaj prihodki od poslovanja 44.565.657 42.794.103 42.212.000 96,02 98,64 99,73 99,42
Prihodki od prodaje blaga in materiala 0 0   0,00 0,00
Finančni prihodki 8.836 32.475 32.000 367,55 98,54 0,02 0,08
Drugi prihodki 109.767 216.592 150.000 197,32 69,25 0,25 0,50
Prevrednotovalni poslovni prihodki 2.442 2.065 2.000 84,53 96,88 0,01 0,00
SKUPAJ PRIHODKI 44.686.702 43.045.235 42.396.000 96,33 98,49 100,00 100,00  
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V tabeli prikazujemo podrobneje posamezne vrste prihodkov, primerjavo med njimi in njihovo 
strukturo.  
 
Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja planiramo na osnovi Pogodbe z ZZZS na osnovi 
obstoječega obsega zdravstvenih storitev.  
 
Prihodke iz naslova prostovoljnega zavarovanja v letu 2014 načrtujemo  v višini 5.170.000 EUR in 
so planirani nižje glede na leto 2013. 
 
V letu 2014 načrtujemo višje prihodke iz naslova refundacije javnih del, saj nam je na razpisu 
uspelo pridobiti  več sodelavcev  preko programa javnih del kot v preteklem letu. Načrtujemo 
zaposlitev 25 sodelavcev preko programa javnih del.  
 
Načrtujemo prihodke iz refundacij pripravnikov in sicer v višini 269.000 EUR. 
 
Prihodke iz naslova refundacij specializantov prav tako načrtujemo nekaj več kot v predhodnem 
letu in bodo znašali v letu 2014 1.500.000 EUR. 
 
V letu 2014 planiramo prihodke iz naslova prodaje storitev na trgu ter ostale prihodke iz poslovanja, 
v katerih so zajeti tudi prihodki iz naslova pranja perila za zunanje uporabnike storitev.   
 
Načrtovani finančni prihodki bodo znašali 32.000 EUR in predstavljajo le 0,01% vseh prihodkov.  
 
Druge prihodke načrtujemo v višini 150.000 EUR. Načrtujemo jih v nižjem obsegu kot so bili 
realizirani v letu 2013. Druge prihodke sestavljajo  prihodki od nenamenskih donacij, odškodnin, 
vračil stroškov izobraževanja, prihodki iz prejšnjih let ter drugi prihodki.   
 
Prevrednotovalne poslovne prihodke v letu 2014 načrtujemo v višini 2.000 EUR in bodo v 
primerjavi z doseženimi v letu 2013 nekoliko nižji. Predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih 
sredstev, izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let, ipd.  
 
 
7.1.2. Načrtovani odhodki 
 
Odhodke sestavljajo stroški materiala, storitev, amortizacije, dela, drugi stroški, finančni in izredni 
odhodki. Pri načrtovanju stroškov in odhodkov smo izhajali iz prej omenjenih izhodišč za pripravo 
finančnih načrtov javnih zdravstvenih zavodov, iz ustvarjenih stroškov in odhodkov v preteklem 
letu, upoštevajoč predvideno rast cen v letu 2014, predvideno zmanjšanje rasti plač ter predvidenih 
rezultatov uvedenih aktivnosti za obvladovanje stroškov in odhodkov.  
 
Celotni načrtovani odhodki leta 2014 znašajo 42.396.000 EUR in bodo nižji kot  v letu 2013.  
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Graf 1: Predvidena struktura odhodkov v letu 2014 
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Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani v višini 14.827.000 EUR in predstavljajo v 
strukturi 34,97% vseh odhodkov. V strukturi odhodkov se njihov delež zvišuje. 
Stroški materiala in storitev so podrobno prikazani že v Obrazcu 2 - Plan prihodkov in odhodkov 
2014. 
Pri stroških materiala planiramo skoraj enako raven stroškov glede na realizacijo v letu 2013. Med 
stroški materiala predstavljajo največji delež stroški zdravil in ostalega zdravstvenega materiala, kar 
78,55% oz. 19,28% vseh odhodkov.  
V planu stroškov materiala planiramo nižje stroške zdravil in zdravstvenega materiala za pol 
odstotka glede na realizacijo v letu 2013.  
 
Tabela 7: Zdravila in zdravstveni material 

Vrsta zdravstvenega materiala 2012 Plan 2013 2013 PLAN 2014 2013/2012
Plan 

2014/2013
Str. Ind. 

2013
Str. Ind. 

2012

14

Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s 
posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo 
dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi 
DBZ-IVZ) 2.228.364 2.200.000 2.093.869 2.100.000 93,96 100,29 20,14 21,51

15
Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL ii/b-
5 SD 2010 458.846 440.000 769.033 760.000 167,60 98,83 7,40 4,43

16 Kri (brez krvnih derivatov) 0,00 0,00
17 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19) 42.180 42.000 38.521 38.000 91,33 98,65 0,37 0,41
18 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 17.409 18.000 19.594 19.000 112,55 96,97 0,19 0,17
19 Sterilne raztopine in sterilni geli 333.121 330.000 350.131 347.000 105,11 99,11 3,37 3,22

ZDRAVILA 3.079.920 3.030.000 3.271.148 3.264.000 106,21 99,78 31,46 29,73
21 Razkužila 95.804 94.000 94.335 94.000 98,47 99,64 0,91 0,92
22 Obvezilni in sanitetni material 337.747 330.000 367.918 364.000 108,93 98,94 3,54 3,26
23 Dializni material 548.982 540.000 554.678 550.000 101,04 99,16 5,33 5,30
24 Radioizotopi 0 0,00 0,00
25 Plini 43.736 43.000 51.535 52.000 117,83 100,90 0,50 0,42
26 RTG material 235.991 248.000 221.665 221.000 93,93 99,70 2,13 2,28
27 Šivalni material 467.755 462.000 417.414 422.000 89,24 101,10 4,01 4,52
28 Implantati in osteosintetski materiali 423.695 460.000 587.914 598.000 138,76 101,72 5,65 4,09
29 Medicinski potrošni material 1.494.668 1.500.000 1.429.008 1.440.000 95,61 100,77 13,74 14,43
30 Zobozdravstveni material 0,00 0,00

MEDICINSKI PRIPOMOČKI 3.648.378 3.677.000 3.724.467 3.741.000 102,09 100,44 35,82 35,22
32 Laboratorijski testi in reagenti 946.680 930.000 918.582 918.000 97,03 99,94 8,84 9,14
33 Laboratorijski material 83.241 84.000 81.912 81.000 98,40 98,89 0,79 0,80
34 Drugi zdravstveni material 197.644 196.000 168.494 168.000 85,25 99,71 1,62 1,91

OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL 1.227.565 1.210.000 1.168.988 1.167.000 95,23 99,83 11,24 11,85

PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAV. MATERIAL 7.955.863 7.917.000 8.164.603 8.172.000 102,62 100,09 78,53 76,80  
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Pri stroških nezdravstvenega materiala predvidevamo znižanje stroškov predvsem zaradi 
predvidenih nižjih stroškov ogrevanja ter manjše porabe električne energije. Delež stroškov 
porabljene energije (energentov) v  celotnih stroških materiala znaša 10,67%. 
 
Tabela 8: Nezdravstveni material 

Vrsta nezdravstvenega materiala 2012 Plan 2013 2013 PLAN 2014
2013/201

2
Plan 

2014/2013
Str. Ind. 

2013
Str. Ind. 

2012

36 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pog. goriva) 1.199.362 1.060.000 1.120.370 1.110.000 93,41 99,07 10,78 11,58
37 Voda 43.313 46.000 35.164 37.000 81,19 105,22 0,34 0,42
38 Živila 505.595 508.000 484.647 495.000 95,86 102,14 4,66 4,88
39 Pisarniški material 139.684 136.000 129.953 130.000 93,03 100,04 1,25 1,35
40 Ostali nezdravstveni material 515.214 500.000 462.236 460.000 89,72 99,52 4,45 4,97

SKUPAJ NEZDRAVSTVENI MATERIAL 2.403.168 2.250.000 2.232.370 2.232.000 92,89 99,98 21,47 23,20  
 
Pri stroških storitev planiramo povišanje za pol odstotne točke. 
Med stroški storitev predstavljajo najvišji delež stroški laboratorijskih storitev zunanjih izvajalcev, 
ki bodo znašali v letu 2014 1.560.000 EUR oz. 35,27% vseh storitev bolnišnice. V okviru stroškov 
laboratorijskih storitev prikazujemo tiste, ki jih bolnišnica naroča pri zunanjih izvajalcih 
(Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, UKC Maribor, UKC Ljubljana, Onkološkem 
inštitutu, Zavodu za transfuzijsko medicino, itd.). V  letu 2014 načrtujemo nižje stroške 
laboratorijskih storitev  v primerjavi z letom 2013 za  3 %. 
 
Pri stroških storitev zunanjih izvajalcev preko s.p. in d.o.o. predvidevamo v letu 2014 skoraj enako 
raven stroškov storitev zunanjih izvajalcev preko s.p. in d.o.o. in enako raven stroškov storitev 
preko podjemnih pogodb. V okviru storitev s.p. in d.o.o. gre za izvajanje zagotavljanja 
neprekinjenega zdravstvenega varstva zdravnika  koncesionarja.  
 
Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja predstavljajo 55,14%  vseh nezdravstvenih storitev 
in 21,7% vseh stroškov storitev. Povišanje predvidevamo na podlagi sklenjenih pogodb za 
vzdrževanje novejše medicinske opreme ter vzdrževanja programske opreme, ki je nismo izvedli v 
preteklem letu. Načrtujemo zamenjavo ogrevalnikov sanitarne vode in predelavo sistema ogrevanja 
sanitarne vode. Poleg tega predvidevamo opraviti čim več vzdrževalnih del z lastno vzdrževalno 
službo bolnišnice. 
 
V skladu z Zakonom o uravnoteženjem javnih financ so se zmanjšali tudi planirani stroški 
strokovnih izobraževanj, saj so se znižale dnevnice na službenem potovanju in sicer znašajo po 
1.6.2012 dnevnice na službenem potovanju v Republiki Sloveniji 16  EUR za potovanja nad 12 ur, 
pred uveljavitvijo zakona so znašale 21,39 EUR. Polovična dnevnica je ukinjena, zaposlenim 
pripada na službeni poti regres za prehrano v dvakratnem znesku v višini 7,04 EUR. Do uveljavitve 
ZUJF-a je ta znašala 10,68 EUR. Znižal se je tudi odstotek kilometrine na službenem potovanju in 
sicer iz 30% na 18% cene neosvinčenega motornega 95 oktanskega bencina za prevoženi kilometer.  
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Tabela 9: Stroški storitev 

Vrsta storitve 2012 Plan 2013 2013 PLAN 2014
2013/201

2
Plan 

2014/2013
Str. Ind. 

2013
Str. Ind. 

2012

43 Laboratorijske storitve 1.686.200 1.560.000 1.602.642 1.560.000 95,04 97,34 36,46 35,42

44 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstv. storitev 300.987 830.000 910.157 910.000 302,39 99,98 20,70 6,32

45
Stroški zunanjih izvajalcev zdr. storitev preko s.p. in 
d.o.o. 616.011 40.000 48.652 48.000 7,90 98,66 1,11 12,94

46 Ostale zdravstvene storitve 161.856 160.000 161.477 164.000 99,77 101,56 3,67 3,40
Zdravstvene storitve 2.765.053 2.590.000 2.722.928 2.682.000 98,48 98,50 61,94 58,09

48 Storitve vzdrževanja 1.029.841 960.000 899.735 960.000 87,37 106,70 20,47 21,63

49
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in 
strokovno izpopolnjevanje 197.087 178.000 161.157 160.000 81,77 99,28 3,67 4,14

50 Ostale nezdravstvene storitve 768.294 670.200 612.361 621.000 79,70 101,41 13,93 16,14

Nezdravstvene storitve 1.995.223 1.808.200 1.673.253 1.741.000 83,86 104,05 38,06 41,91

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 4.760.276 4.398.200 4.396.181 4.423.000 92,35 100,61 100,00 100,00  
 
 
V letu 2014 načrtujemo za 24.690.000 EUR stroškov dela, kar pomeni dva odstotka nižje stroške 
dela glede na leto 2013.  Pričakovana struktura stroškov dela je sledeča:  

- stroške plač zaposlenih in nadomestil plač ocenjujemo v znesku 19.354.000 EUR. Le-ti  
bodo v letu 2014 glede na leto 2013 nižji za pet odstotkov, 

- prispevke za socialno varnost delodajalcev načrtujemo v znesku 3.090.000 EUR in so za 
šest odstotkov  nižji od realiziranih v letu 2013, 

- druge stroški dela načrtujemo v višini 2.246.000 EUR. Načrtujemo jih nižje za sedem 
odstotkov. Med ostale stroške dela spadajo stroški prehrane med delom, stroški prevoza na 
delo in iz dela, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne 
pomoči. Stroški prehrane in prevoza so planirani v okviru smernic makroekonomskih 
okvirov razvoja Slovenije. V okviru teh stroškov načrtujemo povišanje stroškov dodatnega 
kolektivnega zavarovanja delavcev (KAD) iz 20% premije na 25% v prvi polovici leta, 
medtem ko bo v drugi polovici leta znašala 30% premije dodatnega kolektivnega 
zavarovanja, izplačila jubilejnih nagrad 31 delavcem za 10 let, 16 delavcem za 20 let in 20 
delavcem za 30 let delovne dobe. Prav tako načrtujemo izplačila solidarnostnih pomoči za 
dolgotrajne bolniške odsotnosti na enaki ravni kot leta 2013.  

 
Cena povračila stroškov za prehrano delavcev znaša v letu 2014 3,67 EUR.  
 
 
Povračilo stroškov prevoza se zmanjšuje pri zaposlenih, saj so se cene na določenih relacijah 
poenotile, prav tako pa z učinki racionalizacije na tem področju pričakujemo nižje stroške.   
 
Učinek znižanja plač, ki določa odpravo plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih 
uslužbencev ter znižanje plačnih razredov za 8% prinaša na mesečni ravni slabih 20.000 EUR nižje 
stroške dela. Ta ukrep je začel veljati s 1.6.2012, zato je bil del tega učinka že v  2012 in se je ta 
učinek zmanjšanja stroškov dela odrazil tudi v letu 2013. Prav tako pa se je v letu 2013 znižala 
progresivno plačna lestvica in sicer s 1.6.2013.  
S 1.6.2013 se je znižalo nadomestilo za čas bolniških odsotnosti do 30 dni v breme delodajalca iz 
90 na 80% nadomestila.  
S 1.1.2013 se je spremenila obravnava in nadomestilo za poškodbe pri delu (po novem se ne šteje 
poškodba na poti na delo ali iz dela kot poškodba pri delu) in ta učinek je zajet tudi v letu 2014.  
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Regres za letni dopust je za leto 2014 po ZUJF  določen po plačni lestvici in sicer pripada 
delavcem, ki so uvrščeni do 15. plačnega razreda (v nadaljevanju PR) 692 EUR, od 16-30 PR 
484,40 EUR, od 31. do vključno 40. plačnega razreda pa se izplača regres v znesku 346 EUR. 
Zaposleni, ki bodo v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 41 – 50 
PR prejmejo 100 EUR, delavci, ki bodo uvrščeni od 51. PR  ali višje pa do regresa niso upravičeni.  
V skladu z zgoraj navedenim je regres za letni dopust planiran v višini 420.000 EUR.  
 
Sredstva za odpravnine so načrtovana v skladu z ZUJF, kot je obrazloženo v nadaljevanju. 
Odpravnina od upokojitvi znaša 2. povprečni plači na zaposlenega v Republiki Sloveniji ali 2. 
zadnji plači delavca, če je to zanj ugodneje.  
Odpravnine ob upokojitvi v primeru upokojitve v 2. mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev ali v 
2. mesecih po uveljavitvi ZUJF znašajo s 1.6.2012: 

 3 povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji ali 
 3 zadnje plače delavca, če je to zanj ugodneje. 

 
V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela specializantov, pripravnikov, sekundarijev ter 
javnih del, za katera dobimo stroške tudi povrnjene s strani ZZZS in so zajeti v okviru prihodkov. 
Prihodki iz tovrstnih refundacij so predvideni v višini 2.044.000 EUR.  
 
Stroški dela so prikazani v spodnji tabeli. 
 
Tabela 10: Podrobnejši prikaz stroškov dela 
 

STROŠKI DELA 2012

Ocena 
realizacije 

2013 PLAN 2013 PLAN 2014

Ind. 
2013/201

2

Ind. 
plan 

2014/20
13

Str. ind.  
Plan 
2013

Str. 
ind. 
2013

Bruto plače redno delo 17.587.976 16.853.717 17.359.000 16.850.000 95,83 99,98 68,25 64,19
Dežurstva, nadurno delo 1.873.400 1.725.921 1.870.000 1.750.000 92,13 101,40 7,09 6,57
Stalna pripravljenost 201.132 176.121 200.400 173.000 87,57 98,23 0,70 0,67
Boleznine, nesreče pri delu 336.784 371.997 340.000 360.000 110,46 96,78 1,46 1,42
Sekundarij, javna dela 285.596 211.803 290.000 221.000 74,16 104,34 0,90 0,81
Prispevki 3.280.275 3.298.070 3.246.000 3.090.000 100,54 93,69 12,52 12,56
3/4 nesorazmerja 0 1.202.623 0 0 0,00 0,00 4,58
Dodatno pokojninsko zavarovanje 385.962 203.856 386.000 110.000 52,82 53,96 0,45 0,78
Prevoz na delo in iz dela 940.522 948.015 930.000 890.000 100,80 93,88 3,60 3,61
Malice 772.529 735.677 772.100 736.000 95,23 100,04 2,98 2,80
Regres za letni dopust 673.526 395.832 394.900 420.000 58,77 106,11 1,70 1,51
Socialne pomoči,nagra-de, drugo 272.936 130.700 97.000 90.000 47,89 68,86 0,36 0,50
Skupaj stroški dela 26.610.638 26.254.331 25.885.400 24.690.000 98,66 94,04 100,00 100,00  
 
Stroški amortizacije so izkazani v višini obračunane amortizacije neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki se izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, 
zmanjšane za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja, prejetega iz 
donacij in iz sredstev prejetih v upravljanje.  
Amortizacijo bomo obračunavali po stopnjah rednega odpisa upoštevajoč Pravilnik o načinu in 
stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.  
 
V skladu s predračunom amortizacije za leto 2014 in načrtovanimi nabavami opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev načrtujemo amortizacijo v višini 2.150.000 EUR. 
 
Sama amortizacija osnovnih sredstev bo višja, tako da bo en del amortizacije, izkazan v breme 
obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in drugi del, v breme sredstev prejetih donacij za 
osnovna sredstva. Tako znaša končni odhodek amortizacije v izkazu prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov 2.150.000 EUR. 
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Drugi stroški zajemajo stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, članarine združenjem 
in zbornicam ter administrativne in sodne takse. Ti stroški se bodo predvidoma znižali glede na leto 
2013. 
Finančne odhodke v letu 2014 načrtujemo v višini 310.000 EUR, kar je v primerjavi z letom 2013 
nižje za skoraj 9 %. V letu 2014 bomo najeli dolgoročni kredit za izgradnjo urgentnega centra, ki bo 
povečala finančne odhodke iz naslova obresti. Prav tako imamo še 3 dolgoročne kredite, in sicer: za 
odplačilo CT aparata, za odplačilo magnetne resonance in za energetsko sanacijo bolnišnice. 
Načrtujemo tudi najem kratkoročnega kredita za tekoče poslovanje pri zakladnici Ministrstva za 
finance. Na področju tečajnih razlik načrtujemo enako raven odhodkov v primerjavi z letom 2013.  
 
 
 
7.1.3. Načrtovan poslovni izid 
 
Razlika med načrtovanimi celotnimi prihodki in načrtovanimi celotnimi odhodki zavoda v letu 2014 
izkazuje uravnoteženi poslovni izid.  
 
 
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI 
 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu 
prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se nanašajo na leto 2014, razdeljeni  
na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe oz. na prihodke in odhodke iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe bo v letu 2014 imel uravnotežen poslovni izid.   
 
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih storitev: 

• samoplačniških storitev, 
• storitev družbene prehrane (za zaposlene in za zunanje uporabnike), 
• storitev povračila stroškov ogrevanja prostorov in povračila stroškov električne energije, 
• storitev pranja perila za zunanje uporabnike. 

 
Preostali poslovni prihodki se nanašajo na javno službo. 
 
Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2014 je 
izdelan na podlagi načrta izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2013 ter realiziranih prihodkov in 
odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2013. 
 
Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 
se uporablja sodilo, ki je razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju 
dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.  
 
Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki ter finančni odhodki, drugi odhodki 
in prevrednotovalni poslovni odhodki so v celoti izkazani med prihodki in odhodki iz opravljanja 
javne službe. 
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7.3. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov in je izkaz, ki ga določeni uporabniki sestavljajo na osnovi medletnih 
evidenčnih knjiženj zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov, potrebnih za spremljanje gibanja 
javnih financ.  
 
Podatki za izpolnitev tega izkaza se zagotavljajo v poslovnih knjigah na evidenčnih kontih 
prihodkov v okviru skupin 71,72,73,74 ter odhodkov v okviru skupin 40,41,42. 
 
Prihodki in odhodki izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v tem izkazu niso 
neposredno primerljivi, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo 
nastanka poslovnega dogodka oz. načelo denarnega toka).  
Prihodki in odhodki so tudi v tem prikazu sestavljeni iz prihodkov in odhodkov za izvajanje javne 
službe ter prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
V okviru finančnega načrta po denarnem toku je vključeno v okviru skupine kontov 4207 tudi 
vračilo šestih obrokov zneska  sredstev energetske sanacije bolnišnice v znesku 682.430 EUR. 
Preostanek vračila dvanajstih obrokov bo upoštevan v letu 2015. 
 
 
8. PLAN KADROV 
 
Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 
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8.1. ZAPOSLENOST 
 
Na dan 31.12.2013 je bilo v bolnišnici zaposlenih 909 delavcev. Glede na dana izhodišča za 
pripravo kadrovskega načrta za leto 2014 je potrebno upoštevati vse zaposlene delavce na dan 
1.1.2014. Od tega števila se odštejejo dejansko nadomeščeni delavci. Število zaposlenih  na dan 
1.1.2014 je  bilo 900. Zahtevano 1% znižanja števila zaposlenih pomeni, da bo na dan 1.1.2015 
zaposlenih 891 delavcev. Na ta dan se planira 21 nadomeščanj in sicer 10 dipl.m.s., 5 srednjih m.s., 
2 čistilki, 2 administratorja, 1 mag. farmacije, 1 radiološki inž. in 1 dr.medicine. 
 
 
Preglednica 1: Stanje zaposlenih po poklicnih skupinah 2011-2013  in 1.1.2014/1.1.2015 
              
Profil - zaposleni 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 01.01.2014 01.01.2015 

zdravniki 123 125 120 121 130          +1 

dipl.med.sestre, dipl. babice 151 172 179 180 166        +10 
ostali zdravstveni delavci (VII ali 
več) 61 58 59 58 58            +1 

zdravstveni tehniki 278 255 252 264 245          +5 
ostali zdravstveni delavci V. tarifna 
skupina 24 21 21 21 21 
zdravstveni delavci  z IV. ,III. 
tarifna skupina 17 19 17 17 17 

skupaj zdravstveni delavci 654 650 648 661 637        +17 
           
nezdravstveni delavci VII tarifna 
skupina 17 17 18 20 20     
nezdravstveni delavci VI. tarifna 
skupina 17 13 13 13 12 
nezdravstveni delavci V. tarifna 
skupina 73 74 74 74 71            +1 
nezdravstveni delavci  IV.,III. 
tarifna skupina 45 43 44 43 41            +1 
nezdravstveni delavci II. tarifna 
skupina 112 112 108 108 106          +2 

skupaj nezdravstveni delavci 264 259 257 258 250          +4 

zdravniki 2 2 2 2 2 

dipl.med.sestre 1 1 1 1 1 

ostali 1 1 1 1 1 

skupaj vodstvo zavoda 4 4 4 4 4 
           
skupaj vseh delavcev 922 913 909 923 891        +21 
     zap.   /  +nad. 
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Upokojitve v letu 2014 
 
V letu 2014 se bo predvidoma upokojilo 8 zaposlenih delavcev: 
 

• zdravniki       1  
• zdravstvena nega, sodelavci    4 
• ostali zdravstveni sodelavci    1 
• nemedicinske dejavnosti     2 

            SKUPAJ                                 8  
 
 
V letu 2014 ne bomo imeli nobene upokojitve po ZUJF. 
 
 
 
8.2. OSTALE OBLIKE DELA 
 
Javna dela v letu 2014 
 
Javna dela so lokalni ali nacionalni zaposlitveni programi, namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, 
njihovi socializaciji socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju 
razvoja novih delovnih mest. Organizirani so zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, 
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. 
 
Za leto 2014 smo kandidirali na javnem razpisu programov javnih del in sicer: 
»DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE»  in »UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH 
POVRŠIN«, 
 
Programi javnih del s področja socialnega in invalidskega varstva predstavljajo pomoč društvom, 
institucijam in drugim izvajalcem s tega področja pri razvoju in izvajanju programov namenjenih 
ciljnim skupinam uporabnikov (invalidi, starejši, onemogli, odvisniki, ljudje v stiski, bolni,…) s 
ciljem večje dostopnosti in kvalitete storitev, ki morajo biti za uporabnike brezplačne oziroma se 
vrednost del, ki je opravljeno preko javnih del, odšteje od celotnih stroškov storitve. 
Javna dela na področju socialnega varstva se opravljajo na dva načina in pod naslednjimi pogoji: 

1. Programe, ki predstavljajo socialno varstvene storitve po zakonu, lahko izvajajo le izvajalci, 
ki so registrirani za opravljanje teh storitev (javni zavodi in zasebniki s koncesijo) oziroma 
izvajalci, ki imajo dovoljenje za delo na področju socialnega varstva in so vpisani v register 
izvajalcev pri ministrstvu, pristojnemu za socialne zadeve. 

2. Druge socialno varstvene dejavnosti oziroma programe (humanitarne, varstvo invalidov, 
prostovoljno delo itd.) lahko izvajajo vsi izvajalci, ki so registrirani za izvajanje socialno 
varstvenih dejavnosti ali jim je bil z odločbo ministrstva, pristojnega za socialne zadeve, 
podeljen status društva v javnem interesu, ali je predloženi program verificiran pri MDDSZ 
oziroma pri Socialni zbornici Slovenije.     

V program Družabništvo in spremljanje predvidevamo vključitev 21 udeležencev.  Do sestavitve 
finančnega načrta smo že  vključili 18 udeležencev. 
 
Programi javnih del s področij komunale in varstva narave ter okolja zajemajo izvajanje enostavnih 
in pomožnih del pri urejanju okolja, vključno z odpravljanjem posledic naravnih nesreč in ujm ter 
dela, ki spodbujajo odgovorno ravnanje z okoljem.  
Programi javnih del s področja varstva narave in okolja pomenijo tudi pomoč okoljevarstvenim in 
naravovarstvenim organizacijam in društvom. Lahko se izvajajo programi, ki jih predlaga občina za 
boljše izvajanje enostavnih in pomožnih del. 
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Urejanje in vzdrževanje javnih površin  
Opravila imajo enkraten, sezonski ali začasen značaj: preprosta vzdrževalna dela, čiščenje odtokov, 
talnih požiralnikov, nasipavanje gramoza na makadamskih površinah, sajenje in obrezovanje 
okrasnih rastlin in drevoredov, čiščenje javnih površin in rečnih ter jezerskih bregov, popravilo, 
vzdrževanje in montaža zaščitnih ograj, igral, opreme v parkih in javnih otroških igriščih, pomoč pri 
varovanju naravnih vrednot (parki), pomoč pri izgradnji parkovne infrastrukture, pomoč pri 
informiranju in osveščanju o NATURI 2000, vnos podatkov in obdelava podatkov v upravnih 
postopkih (naravne nesreče, vodna soglasja....), ohranjanje oz. revitalizacija okolja (po rudarjenju), 
ipd. Urejanje in vzdrževane javnih površin, ni možno izvajati na prometnih površinah. 
 
V program  Urejanje in vzdrževanje javnih površin smo vključili 4 udeležence.  
 
Tako bomo v letu 2014 preko programov javnih del imeli skupno vključenih 25 udeležencev. To 
je tudi maksimalno število vključenih oseb glede na javni razpis. 
 
Za 21 udeležencev smo financiranje zagotovili v celoti s strani občin. Za 4 udeležence  delno krije 
stroške bolnišnica.  Predhodno smo za take zaposlitve dobili tudi soglasje s strani resornega 
ministrstva. 
 
 
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 
 
Bolnišnica ima oddane storitve varovanja zunanji instituciji. Letni strošek varovanja bolnišnice 
znaša 134.014 EUR.  
 
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 
 
V bolnišnici planiramo v letu 2014 opravljanje pripravništva, katerega plačnik je ZZZS, po 
naslednji shemi: 
 

 V. stopnja:     zdravstveni tehnik         30 pripravnikov 
farmacevtski tehnik    1 pripravnik 

VII. stopnja:  doktor medicine  16  pripravnikov  
                 dipl. fizioterapevt    1  pripravnik 
      dipl.inž. radiologije    2  pripravnika 

lab. inž. biomedicine                2  pripravnika 
inž. prot. in ortotike    1        pripravnik 

                                                                                    SKUPAJ                    53      pripravnikov 
V letu 2014 imamo dva pripravnika v breme zavoda in sicer diplomirano medicinsko sestro in 
diplomiranega fizioterapevta. 
 
Prav tako bomo zaposlili zdravnike specializante, ki jih z odločbo k nam napoti Zdravniška 
zbornica Slovenije. Načrtujemo zaposlitev petih specializantov. 
 
 
Štipendijska politika 
 
V prihodnjih letih načrtujemo predvsem zaposlovanje lastnih štipendistov. Bolnišnica je v letu 2014 
razpisala 3 štipendije za poklic doktor medicine. Trenutno ima bolnišnica skupaj 22 štipendistov  
zdravnikov. Štipendisti so vključeni v štipendijsko shemo pri Regionalni razvojni agenciji Mura. 
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Agencija zagotavlja še dodatno sofinanciranje v višini 50% zneska štipendij iz evropskih sredstev, 
50% zneska štipendij sofinancira bolnišnica sama.  
 
 
 
Podjemne pogodbe 
 
Za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in izvajanja zdravstvenih storitev 
načrtujemo v letu 2014 opravljanje storitev tudi po podjemnih pogodbah v skladu z Zakonom o 
zdravstveni dejavnosti ter Zakonom o zdravniški službi. Načrtujemo, da bodo v skladu zakonskimi 
določili in v skladu s predpisanimi kriteriji navedene storitve opravljali tako zunanji sodelavci kot 
tudi zaposleni v Splošni bolnišnici Murska Sobota.  
  
Trenutno ima bolnišnica sklenjenih 36 podjemnih pogodb in s takim številom pogodbenih 
zdravstvenih delavcev tudi v nadalje načrtujemo zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega 
varstva in izvajanja zdravstvenih storitev v letu 2014. 
 
 
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014  
 
 
V letu 2014 predvidevamo: 

• Načrt investicijskih vlaganj v višini 1.555.367 EUR,  
• Načrt investicijsko vzdrževalnih del v višini 960.000 EUR. 

 
9.1. PLAN INVESTICIJ 
 
V letu 2014 predvidevamo nabavo: 

• programske opreme v višini 25.000 EUR, 
• vlaganja urgentni center v vrednosti 367.308 EUR,  
• nabava medicinske opreme v vrednosti 884.059 EUR,  
• nabava nemedicinske opreme v vrednosti 279.000 EUR. 

 
 
Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014  
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1 
VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) 

Finančni načrt za 
obdobje 

1. 1. do 31. 12. 2013 

Ocena realizacije v 
obdobju 

1. 1. do 31. 12. 2013 

Finančni načrt za 
obdobje 

1. 1. do 31. 12. 2014 

Indeks 
 
FN 2014 / FN 2013 FN 2014 / Ocena 

real. 2013 

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 121.700 97.862 25.000 20,54 25,55 
1 Programska oprema (licence, rač. programi) 121.700 97.862 25.000 20,54 25,55 
2 Ostalo    #DEL/0! #DEL/0! 

II. NEPREMIČNINE 2.600.000 106.784 367.308 14,13 343,97 
1 Zemljišča    0,00 0,00 
2 Zgradbe                             2.600.000                                  106.784 367.308 14,13 343,97 

III. OPREMA (A + B) 1.057.700 805.499 1.163.059 109,96 144,39 
A Medicinska oprema 2 837.500 330.949 884.059 105,56 267,13 

1 33111000-1 Rentgenske naprave    #DEL/0! #DEL/0! 
 

2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in 
dopplersko odslikavanje 

   #DEL/0! #DEL/0! 
 

3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na 
osnovi magnetnih resonanc 

   #DEL/0! #DEL/0! 

4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo    #DEL/0! #DEL/0! 
5 33115000-9 Naprave za tomografijo    #DEL/0! #DEL/0! 
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika 228.500 107.387 27.500 12,04 25,61 
7 33130000-0 Zobozdravstvo    #DEL/0! #DEL/0! 
8 3315000-6 Terapevtika 25.000 39.622 7.300 29,20 18,42 
9 33160000-9 Operacijska tehnika 172.000 33.968 150.495 87,50 443,05 

10 33170000-2 Anastezija in reanimacija 60.000 35.252  0,00 0,00 
11 33180000-5 Funkcionalna podpora 700  50.000 7.142,86 #DEL/0! 
12 33190000-8 Razne medicinske naprave 351.300 87.622 632.264 179,98 721,58 

 

13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane 
osebe 

   #DEL/0! #DEL/0! 

14 Druga medicinska oprema  27.098 16.500 #DEL/0! 60,89 
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 220.200 474.550 279.000 126,70 58,79 

1 Informacijska tehnologija 65.200 40.878 201.000 308,28 491,71 
2 Drugo 155.000 433.672 78.000 50,32 17,99 

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 3.779.400 1.010.145 1.555.367 41,15 153,97 
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VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov) 
Finančni načrt 

za 
obdobj

 
     

 

Ocena realizacije v 
obdobju 

1. 1. do 31. 12. 2013 

Finančni načrt za 
obdobje 

1. 1. do 31. 12. 2014 

 
FN 2014 / FN 2013 

 
FN 2014 / Ocena 

real. 2013 

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 121.700 97.863 25.000 20,54 25,55 
1 Amortizacija 121.700 97.863 25.000 20,54 25,55 

II. NEPREMIČNINE 2.600.00
 

106.784 367.308 14,13 343,97 
1 Amortizacija 700.000 94.796 367.308 52,47 387,47 
2 Lastni viri (del presežka)    #DEL/0! #DEL/0! 
3 Sredstva ustanovitelja 285.000 11.988  0,00 0,00 
4 Leasing    #DEL/0! #DEL/0! 
5 Posojila    #DEL/0! #DEL/0! 
6 Donacije    #DEL/0! #DEL/0! 
7 Evropska sredstva 1.615.00

 
  0,00 #DEL/0! 

8 Drugo    #DEL/0! #DEL/0! 
III. NABAVA OPREME (A + B) 1.057.70

 
805.498 1.163.059 109,96 144,39 

A Medicinska oprema 837.500 330.949 884.059 105,56 267,13 
1 Amortizacija 687.500 290.625 566.059 82,34 194,77 
2 Lastni viri (del presežka)    #DEL/0! #DEL/0! 
3 Sredstva ustanovitelja   198.000 #DEL/0! #DEL/0! 
4 Leasing    #DEL/0! #DEL/0! 
5 Posojila    #DEL/0! #DEL/0! 
6 Donacije 150.000 40.324 120.000 80,00 297,59 
7 Evropska sredstva    #DEL/0! #DEL/0! 
8 Drugo    #DEL/0! #DEL/0! 

B Nemedicinska oprema 220.200 474.550 279.000 126,70 58,79 
1 Amortizacija 220.200 473.359 279.000 126,70 58,94 
2 Lastni viri (del presežka)    #DEL/0! #DEL/0! 
3 Sredstva ustanovitelja    #DEL/0! #DEL/0! 
4 Leasing    #DEL/0! #DEL/0! 
5 Posojila    #DEL/0! #DEL/0! 
6 Donacije  1.191  #DEL/0! 0,00 
7 Evropska sredstva    #DEL/0! #DEL/0! 
8 Drugo    #DEL/0! #DEL/0! 

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 3.779.40
 

1.010.145 1.555.367 41,15 153,97 
1 Amortizacija 1.729.4

 
956.642 1.237.367 71,55 129,34 

2 Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 
3 Sredstva ustanovitelja 285.000 11.988 198.000 69,47 1.651,65 
4 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 
5 Posojila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 
6 Donacije 150.000 41.515 120.000 80,00 289,05 
7 Evropska sredstva 1.615.000 0 0 80,00 289,05 
8 Drugo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 
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AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov) 

Finančni načrt za 
obdobje 

1. 1. do 31. 12. 2013 

Ocena realizacije v 
obdobju 

1. 1. do 31. 12. 2013 

Finančni načrt za 
obdobje 

1. 1. do 31. 12. 2014 

 
FN 2014 / FN 2013 FN 2014 / Ocena 

real. 2013 

1 3 Priznana amortizacija v ceni storitev  2.015.249 2.010.000 #DEL/0! 99,74 
2 Obračunana amortizacija 2.998.250 2.917.296 2.659.000 95,93 98,59 
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij 150.000 129.164 59.000 39,63 46,02 

 
4 

Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih 
prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov 

    
#DEL/0! 

 
#DEL/0! 

 
5 

Zmanjšanje amortizacije v breme  obveznosti za 
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva 

 
748.250 

 
801.281 

450.000  
95,80 

 
89,46 

6 
= 2-3-4-5 

 
Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 

 
2.100.000 

 
1.986.851 

 
2.150.000 

 
100,00 

 
105,69 

7 Združena amortizacija po ZIJZ  353.383 367.811 #DEL/0! 104,08 
8 Porabljena amortizacija 1.729.400 956.642 1.237.367 71,55 129,34 

 
9 

Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz 
amortizacije 4 

 
487.000 

 
483.964 

 
483.964 

 
99,38 

 
100,00 

 
Opombe: 

 
 
 
 
 

 Izpolnil:  mag. Melita Vratar    Podpis odgovorne osebe:  Bojan Korošec, dr.med.spec.   
 

 Tel. št.:  02 6217 635   
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Tabela 11: Seznam opreme po oddelkih 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ocenjena 

vrednost 
v  EUR 

Zap. 
št. 

Vrsta opreme Kol. 

KIRURŠKI ODDELEK 

1 Rektoskop 2 2.000 
2 Prelagalna deska rolbord 1 800 
  Skupaj:   2.800 

  
CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK 

1 Fleksibilni ureterorenoskop   1 12.000 
2 Operacijska luč LED   v OP dvorani ORL 1 25.000 
3 Baterijski vrtalnik 1 15.000 
4 Generator z  ročniki za artroskopije (sklepni 

brivnik) 
1 12.000 

5 Endoskopski stolp 1 90.395 
6 Operacijska miza 1 63.318 
  Skupaj:   217.713 
        

INTERNI ODDELEK 

1 EKG aparat 1 6.000 
2 bolniške postelje s tehtnico  2 4.000 
3 Aspirator 2 1.100 
4 Aparat za saturacijo 3 1.500 
5 Aparat za dezinfekcijo endoskopov (gastro) 1 30.000 
6 12 kanalni EKG - dializa 1 6.000 
7 ležalniki - dializa 2 5.000 
8 Dializni aparati - dializa 4 50.000 
  Skupaj:   103.600 

  
PLJUČNI ODDELEK 

1 Aparat za vspostavitev normalnega dihanja za  
bolnike z  KOPB, Oickwik sindromom 

1 5.000 

  Skupaj:   5.000 
  

ODDELEK ZA PERIOPERATIVNO  MEDICINO 

1 Enota za gretje v  Recoveryu 1 1.600 
2 Grelna blazina v ortopedski OP  1 6.500 
  Skupaj:   8.100 
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ODDELEK ZA GINEKOLOGIJO 

1 Arhivske police 1 6.000 
  Skupaj   6.000 

  
ODDELEK ZA RADIOLOGIJO      

        
1. Nadgradnja in integracija PACS,RIS in HIS 1 498.000 
2. Baby Holder -  držalo  pri RTG slikanju otrok 1 5.000 
  Skupaj:     503.000 

  
INFEKCIJSKI ODDELEK 

1 Omara za depo zdravil po meri 1 2.000 
2 voziček za zdravila 1 2.000 
  Skupaj:   4.000 

  
ODDELEK ZA BOLEZNI  UŠES, NOSU IN GRLA 

        
1 bikaugoloator za OP 1 4.000 
2 aparat za akustično emisijo(OAE) 1 3.000 
3 prenosni apirator 1 1.200 
  Skupaj   8.200 

  
OTROŠKI ODDELEK 

1 Obposteljni monitor 1 9.000 
2 Aparat za merjenje bilirubina 1 2.000 
3 Infuzijske črpalke   8.446 
  Skupaj:   19.446 

  
ODDELEK NEAKUTNE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (PBZ +NO) 

1 LCD televizorji 3 0 
2 invalidski vozički 2 900 
3 Sobno  dvigalo 1 2.500 
4 oksimeter 2 1.000 
5 prelagalna deska rolbord 1 800 
  Skupaj:   5.200 

  
SLUŽBA STERILIZACIJE 

1 Transportni voziček za sterilizator - zunanji 1 7.000 
  Skupaj:   7.000 
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SLUŽBA ZA OSKRBO S TEKSTILOM 

1 Voziček za sortiranje perila 10 10.000 
  Skupaj:   10.000 

  
SKUPNE NABAVE BOLNIŠNICE 

1 diskovna polica za obstoječe diskovno polje HP 
EVA4400 

1 24.000 

2 virtualna strežniška gruča (Laboratorij, Lekarna) 1 15.000 
3 tiskalniki 40 9.000 
4 Osebni računalnik 40 36.000 
5 mrežno stikalo za centralno vozlišče 1 65.000 
6 diskovno polje 1 55.000 
7 Dodatne licene za monitoringg IS(paessler), 

antivirus, požarni zid, zaščita pred neželjeno pošto 
1 10.000 

8 šitirev brezžičnega omrežja 1 12.000 
9 Parkirna rampa 1 2.000 
  Skupaj:   228.000 

 
 
 
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 
 
Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014  

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNIC MURSKA SOBOTA   

  

Obrazec 5 - 
Načrt 
vzdrževalnih del 
2014 

    
v EUR, brez 
centov 

Namen 

Celotna 
načrtovana 
vrednost 

vzdrževalnih 
del v letu 2014 

1 

Načrtovani 
stroški 

tekočega 
vzdrževanja 
(konti 461) 

Načrtovani 
stroški 

investicijskega 
vzdrževanja 
(konti 461) 

  Načrtovana so naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3 
  SKUPAJ: 960.000 933.000 27.000 
1 zamenjava ogrevalnikov sanitarne vode 20.000   20.000 
2 predelava sistema ogrevanja sanitarne vode 7.000   7.000 
3 vzdrževanje rtg aparatov - vzdrževalne pogodbe 130.000 130.000   
4 vzdrževanje in popravilo - anestezijski aparati 12.000 12.000   
5 vzdrževanje dvigal 20.000 20.000   
6 vzdrževanje programske opreme v laboratoriju 8.000 8.000   
7 vzdrževanje programske opreme po pogodbah 140.000 140.000   
8 ostala vzdrževalna in obnovitvena dela 623.000 623.000   
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9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 
 
V letu 2014 načrtujemo črpanje kredita v vrednosti 1.100.000 EUR. Kredit je namenjen financiranju 
neupravičenih stroškov pri gradnji urgentnega centra Splošne bolnišnice Murska Sobota.  
Najete imamo naslednje kredite:  
- HYPO dolgoročni kredit za CT aparat: stanje na dan 31.12.2013 je znašalo 333.606,82 EUR, v 

letu 2014 zapade v izplačilo 12 obrokov v vrednosti 190 tisoč EUR,  
- UNICREDIT dolgoročni kredit za magnetno resonanco: stanje na dan 31.12.2013 je znašalo 

922.225 EUR,  v letu 2014 zapade v izplačilo 12 obrokov v vrednosti 133 tisoč EUR,  
- HYPO dolgoročni kredit za projekt energetske sanacije zgradb: stanje na dan 31.12.2013 je 

znašalo 1.280.000 EUR – v letu 2014 zapade v plačilo 12 obrokov v skupni vrednosti 160 tisoč 
EUR.  

 
Mesečno najemamo kredite pri zakladnici Ministrstva za finance in sicer za zagotavljanje tekoče 
likvidnosti za plače mesečno ob izplačilu plač, odplačamo pa ta likvidnostni kredit isti mesec pri 
zadnji akontaciji, ki jo prejmemo s strani ZZZS. Poleg tega imamo pri zakladnici odobrenih 
300.000 EUR kredita, ki ga obnavljamo trimesečno in ga porabljamo za poplačilo dobaviteljev, ter 
planiramo obnavljanje tudi v bodoče.  
 
Datum: 17.4.2014 
 
Podpis odgovorne osebe  
Bojan Korošec, dr.med.spec. 
 
 
 
10. SANACIJSKI  PROGRAM  SB MURSKA SOBOTA ZA  DOSEGANJE  
URAVNOTEŽENEGA POSLOVANJA  od 1.1.2014 do 31.12.2014  
 
 
Izhodišče oz. analiza stanja 

  
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Murska Sobota je osrednja regijska, zdravstvena 
institucija, ki nudi zdravstvene storitve (akutno bolnišnično obravnavo bolnikov, specialistično 
ambulantno obravnavo) na sekundarni ravni, prvenstveno v Pomurju živečemu prebivalstvu pa tudi 
prebivalcem iz drugih regij. Ozemeljsko pokriva 27 občin s 125.000 prebivalci. Na letni ravni v 
akutno bolnišnično obravnavo sprejme preko 17.500 bolnikov, v specialističnih ambulantah pa 
dodatnih 172.000 bolnikov. Skozi desetletja razvoja se je iz majhne lokalne bolnišnice prelevila v 
sodobno, regijsko bolnišnico, ki se  909 zaposlenimi in letnim prometom, ki dosega 43 mio evrov, 
uvršča med največje pomurske kolektive.        
Sama  metodologija  financiranja  bolnišnic v akutni bolnišnični obravnavi v  zadnjih  letih  je  
glede  na  nekatere sistemske nedorečenosti financiranja novih programov negativno vplivala na 
poslovanje SB M. Sobota. Ob kriteriju  »precenjenosti« in »podcenjenosti» so sekundarne 
bolnišnice izkazovale precenjenost med tem,  k o  je SB Murska Sobota izkazovala podcenjenost 
i n  izgubljala f i n an č na  sredstva.  
Cene zdravstvenih storitev so se v letu 2013 znižale povprečno za 3,5 odstotke. Poleg tega  ZZZS 
za leto 2013  ni priznal višje uteži v akutni bolnišnični obravnavi za 12 odstotkov (akontirana utež 
1,22 dosežena utež 1,35), ki je posledica zdravljenja zahtevnejših primerov. Šele pri končnem 
obračunu smo prejeli razliko iz naslova dviga uteži v višini 747.280 evrov (28,8 odstotkov presežka 
nad planiranimi sredstvi), medtem ko se presežek nad planiranimi sredstvi v višini  1.852.828 evrov 
ni priznal.  
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Poslovanje SB M. Sobota v p r e t e k l i h  l e t i h  je stabilno,  tudi pozitivno, le v  letu 2011  
beležimo manjšo izgubo v višini 1,98 odstotkov celotnega prihodka oz. 859.080 evrov. Prav tako 
beležimo manjšo izgubo oz. presežek odhodkov nad prihodki v letu 2013 v vrednosti 753.912 
evrov. Konec leta 2013 je vse izvajalce zdravstvenih storitev najbolj presenetila izgubljena tožba 
države zaradi izplačila tretje četrtine plačnega nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev. 
Skupni znesek izračuna za obdobje od oktobra 2010 do maja 2012 znaša skupaj z obrestmi 1.528.268 
evrov in je obračunana v rezultatu poslovanja 2013. Izplačana bo v dveh delih in sicer 762.347 evrov 
je bilo izplačano 28.2.2014, 765.921 evrov pa bo izplačano do 31.1.2015. Bolnišnica za izplačilo 
tretje četrtine plačnega nesorazmerja osnovnih plač javnih uslužbencev ni prejela dodatnih finančnih 
sredstev, zato bo izplačilo zelo vplivalo na dodatno nelikvidnost bolnišnice. 
Pri tem je potrebno analizirati rezultat poslovanja brez obračunane tretje četrtine plačnega 
nesorazmerja. Vkalkulirani stroški dela in obresti iz naslova tretje četrtine plačnega nesorazmerja 
osnovnih plač javnih uslužbencev znašajo 1.528.268 evrov. V kolikor zmanjšamo omenjene stroške 
bi bil rezultat poslovanja presežek prihodkov nad odhodki v višini 774.356 evrov.  
 
 
Značilnost poslovnega leta 2014 bodo zaznamovala: 
Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev smo upoštevali naslednja 
izhodišča: 
 

7. S 1.1.2014 smo upoštevali dvig cen za neakutno bolnišnično obravnavo za 2,5%. 
8. Dne 6.12.2012 je bil objavljen Zakon o načinu izplačila razlike zaradi odprave tretje četrtine 

nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ur.l. RS, št.100/13), ki določa način 
izplačila, ne opredeljuje pa virov za izplačilo. V finančnem načrtu niso predvideni dodatni 
viri, zato ni bilo podlage za planiranje dodatnih prihodkov in vzpostavitev terjatev..  

9. Načrtovali smo zamik akontacij za opravljene zdravstvene storitve iz leta 2014 v leto 2015 v 
skladu s tabelo. Dinamika zamika je opredeljena v SD 2014. 

10. Obseg zdravstvenih storitev ostane na enaki ravni kot leta 2013, s tem da je za prospektivne 
programe dovoljeno in plačano 5% preseganje. Cene zdravstvenih storitev se vrnejo na nivo 
z dne 30.6.2013 (cene od 1.7. do 31.12.2013 so se povišale zaradi vključitve regresa v 
kalkulacijo cen zdravstvenih storitev).  

 
V letu 2014 bomo zaradi zaostrenih gospodarskih razmer ob del prihodka v višini 700.000  evrov 
zaradi enakih cen, letna stopnja inflacije pa je predvidena v višini 1,4 odstotka. Na ta ukrep se je 
bolnišnica pripravila z zmanjšanjem stroškov dela, zmanjšanjem stroškov energentov po energetski 
sanaciji, z zmanjšanjem cen vhodnih materialov in storitev in z manjšo porabo le teh. Zmanjšali 
bomo tudi stroške za nadurno delo. Z drugačno organizacijo dela in optimizacijo procesov ne bomo 
nadomeščali osebja na bolniških in daljših odsotnostih. 
 
 
 
Ukrepi na področju doseganja prihodkov 
 
Prihodki s strani ZZZS 
 
Vsi ukrepi v letu 2014 so  prioritetno vezani na doseganje dogovorjenega programa. Že ob prvem 
kvartalu 2014 presegamo program akutne bolnišnične obravnave za 145 primerov  (v nadaljevanju 
SPP), akontirana utež je 1,21 realizirana 1,33 oz. za 10 odstotkov višja kot je plačana. Z arbitražo 
smo v preteklosti dosegli vsaj sklep, da se bo končni obračun doseganja uteži v prihodnosti  
spremenil v korist podcenjenih bolnišnic. Iz tega naslova bolnišnica vsako leto izgublja na vrednosti 
akutne bolnišnične obravnave iz naslova povečanja  uteži med akontirano in realizirano utežjo.  V 
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kolikor bo podoben trend kot je v prvem kvartalu leta 2014,   bo ta vrednost ob koncu leta zopet 
znašala  2,0  mio evrov.  
Iz naslova  preseganja prospektivnega programa za 5 odstotkov, načrtujemo  povečanje prihodkov v 
vrednosti 130 tisoč evrov.  
 
Za dosego teh ciljev je potrebno: 

1. ustrezen zdravniški kader  (v letu 2014 ne planiramo večjih odsotnosti zdravnikov zaradi 
daljših bolniških odsotnosti ampak  povečanje števila zdravnikov), 

2. doseči sprotno spremljanje ustreznosti evidentiranja opravljenih storitev in izvesti   
prestrukturiranje   programov      v   primeru   nedoseganja   oz.   preseganja pogodbeno 
dogovorjenih programov. 

 
 
 
Ukrepi za obvladovanje in zniževanje stroškov 
 
Stroški dela 
Pri planiranju  stroškov dela smo upoštevali drugi odstavek 51. člena ZIPRS1415, kjer se bo skupno 
število zaposlenih v obdobju januar 2014 – januar 2015 znižalo za 1%. Glede na omenjeni člen je 
Vlada RS sprejela Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih proračunskih 
uporabnikov po metodologiji spremljanja in njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015. (Ur.l. RS, 
štev. 12/14 v nadaljevanju Uredba). Glede na metodologijo Uredbe je MZ dopolnilo obrazec, ki jo 
zahteva  Uredba. Število zaposlenih smo načrtovali na podlagi preračuna na polni delovni čas kot to 
določa 5. člen Uredbe ter na podlagi virov, iz katerih se financirajo plače zaposlenih. Pri razvrstitvi 
smo upoštevali 7 vrst virov financiranja, ki so tipični za našo bolnišnico.  
Četrti odstavek nam določa, da lahko zaposlujemo na podlagi soglasja pristojnega organa MZ iz 
186. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ, če je sprejet program dela in finančni načrt 
vključno s kadrovskim načrtom.  
Največji strošek delovanja bolnišnice predstavlja strošek dela (v  s t ruktur i  odhodkov 
preds t av l j a jo  ka r  58  ods to tkov)  in obvladovanju teh stroškov bo bolnišnica namenila 
posebno pozornost. Že v prvih dveh mesecih poslovanja leta 2014 so se stroški dela zmanjšali za 
186.574 evrov oz. za 4,52 odstotka, kar je posledica uveljavitve ZUJF s 1.6.2012 in Zakona o 
spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) s 1.6.2013.  
Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v optimizacijo zaposlenosti, zmanjšanje zaposlenih za 9 
sodelavcev zaradi upokojitve, racionalizacije in optimizacije dela.   
 
Prihranki pri stroških dela v prvih dveh mesecih leta 2014 so tako notranji kot zunanji in 
predstavljajo:  

• Znižanje plačne lestvice s 1.6.2012. Odprava plačnih nesorazmerij in znižanje plačne 
lestvice za 8 odstotkov v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ.  

• znižanje plačne lestvice progresivno s 1.6.2013 v skladu s dopolnitvami Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju. 

• Znižanje stroškov regresa  glede na uvrstitev v plačne razrede. 
• Zmanjšanje stroškov dela zaradi spremembe oblike delovnega časa ob vikendih in praznikih 

(po novem 12 urno dežurstvo) s 1.10.2012. 
• zmanjšanje lestvice dodatnega kolektivnega pokojninskega načrta od 1.6.2013 za 80 

odstotkov. V prvi polovici leta 2014 se delež bolnišnice zvišuje na 25 odstotkov v in v drugi 
polovici leta 2014 na 30 odstotkov.  

• Zmanjšanje bolniških nadomestil za čas odsotnosti zaradi bolezni do 30 dni iz 90 na 80 
odstotkov s 1.6.2013. 
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• Sprememba obravnave in nadomestila za poškodbe pri delu (po novem se ne šteje poškodba 
na poti na delo ali iz dela kot poškodba na delu). 

 
 
Glede na spremembo zakona o uravnoteženju javnih financ, ki so začele veljati s 1.6.2012 in Zakona 
o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) s 1.6.2013, je 
plačnik že v kalkulativnih elementih znižal cene zdravstvenih storitev za 3 do 3,5 odstotka. Cene 
zdravstvenih storitev v letu 2014 se vrnejo na nivo z dne 30.6.2013 (cene od 1.7. do 31.12.2013 so 
se povišale zaradi vključitve regresa v kalkulacijo cen zdravstvenih storitev). Zaradi zmanjševanja 
prihodkov za uravnoteženje našega izkaza uspeha je bilo potrebno v okviru stroškov dela poiskati še 
dodatne ukrepe za znižanje stroškov. 
 
 
Aktivnosti za doseganje omenjenih prihrankov v skupni višini 64.700 evrov  so navedene kot 
sledijo: 

• Ukinitev pripravljenosti na očesnem oddelku  kar do konca leta znaša 27.000 evrov. 
Odgovoren strokovni direktor in predstojnik oddelka. 

• Ukinitev anestezijskega tehnika za 40 odstotkov (prejšnja prisotnost je bila vsako soboto, 
nedeljo in praznike), kar skupno znaša na letnem nivoju 4.000 evrov prihranka. Odgovorni: 
strokovni direktor. 

• Delna ukinitev nadur in odhod po dežurstvu domov. Skupni prihranek znaša  33.700 evrov. 
Odgovorni: direktor, strokovni direktor in predstojniki oddelkov. 

• Obvladovanje zaposlovanja v skladu s kadrovskim načrtom in obsegom programa. 
Odgovorni za realizacijo: direktor, strokovni direktor, predstojniki oddelkov, vodje služb ter 
vodja pravno kadrovske službe. 

• Učinkovita izraba notranjih kadrovskih resursov in vpeljava organizacijskih 
sprememb. Odgovorni za realizacijo: predstojniki oddelkov, glavne medicinske sestre 
oddelkov, vodje služb, vodja pravno kadrovske službe. 

• Optimizacija delovnih procesov s pomočjo informacijske tehnologije.  Odgovorni za 
realizacijo: predstojniki oddelkov, glavne medicinske sestre, vodja IT. 

 
 
 
Stroški zdravil in ostalega zdravstvenega materiala 
Poraba zdravil in zdravstvenega materiala brez bioloških zdravil v prvih dveh mesecih leta 2014 je 
manjša za 0,1 odstotka na že zmanjšano porabo iz plana 2014 za 0,5 odstotka. Pri tem moramo 
omeniti, da je poraba zdravil brez bioloških zdravil  v letu 2013 v primerjavi z letom  2012 manjša 
za 200.000 evrov.  Kljub ohranjanju enakega operativnega programa za leto 2014 se bo poraba 
zdravil in zdravstvenega materiala dodatno zmanjšala. Možni varčevalni ukrepi na področju 
dobaviteljev z zdravili in zdravstvenim materialom v vrednosti  255.500 evrov so: 

• Pogajanje z dobavitelji, ki ustvarjajo v strukturi nabave bolnišnične lekarne najvišji promet 
za znižanje cen. Odgovorna sta predstojnica bolnišnične lekarne in pomočnik direktorja za 
PZ. Pogajanja z ostalimi dobavitelji, kjer pogodbe niso potrebne. Odgovorna: vodja nabave, 
vodja tehnično vzdrževalne službe, predstojnica bolnišnične lekarne, pomočnik direktorja za 
PZ. Vrednost prihranka do konca leta ocenjujemo na 35.000 evrov. Odgovorni: predstojnica 
bolnišnične lekarne, javna naročila, vodja tehnično vzdrževalne službe, vodja nabave, 
pomočnik direktorja za PZ. 

• V odseku dializ je potrebno čim prej uporabljati kratko delujoče eritropoetine. Letni 
prihranek znaša  40.500 evrov Odgovorni: direktor, vodja odseka dializ, strokovni direktor, 
predstojnica bolnišnične lekarne. 
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• Manjša količinska poraba zdravil in zdravstvenega materiala. V letu 2014 je potrebno na 
vseh oddelkih prihraniti z manjšo količinsko porabo zdravil in zdravstvenega materiala v 
vrednosti 180.000 evrov. Odgovorni: predstojniki oddelkov. Vzrok za načrtovano znižanje 
stroškov so v znižanju cen zdravil in njihova racionalna raba, na kar naj bi vplivalo tudi 
večje vključevanje kliničnega farmacevta v postopke zdravljenja. Odgovorni: predstojniki 
oddelkov, predstojnica bolnišnične lekarne in klinični farmacevt. 

 
Možni varčevalni ukrepi na področju oddelkov: 

• Zmanjševanje zalog na oddelkih. Popis zalog na oddelkih je na dan 31.12.2013 pokazal, da 
oddelčne zaloge dnevno v bolnišnici v okviru zdravil in zdravstvenega materiala znašajo 
626.473 evrov, v skladišču bolnišnične lekarne pa še dodatno 252.571 evrov, kar skupaj 
znaša 879.044 evrov zalog zdravil in zdravstvenega materiala. Leta 2012 je bilo stanje obeh 
zalog  1.017.244 evrov. Skupaj smo zmanjšali stanje obeh zalog za 138.200 evrov v 
primerjavi z letom 2012 Posledično temu imamo še vedno v zalogah vezanih veliko 
finančnih sredstev, kar se dodatno izraža v stroških zamudnih obrestih, ki jih plačujemo 
dobaviteljem. Zaloge zadoščajo za 33 dnevno poslovanje. 

• Dnevna oziroma sprotna izdaja zdravil in zdravstvenega materiala iz bolnišnične lekarne. 
Ukrep 1: Dosleden nadzor nad količino in vrsto izdanega zdravila na posamezni oddelek, 
ter vzpostavitev odgovornosti za odstopanje od zastavljenega cilja. 
Ukrep 2: Nadzor nad količino porabljenega materiala na oddelkih na pacienta, ugotovitev 
morebitnih vzrokov za odstopanje in določitev sankcij za odgovorne. 
Dosledno izvajanje ukrepa prinese na področju vezave zalog na oddelkih vsaj 20% manjše zaloge in 
posledično še dodatnih 7.000 evrov prihrankov. Odgovorni: predstojnica bolnišnične lekarne, 
predstojniki in glavne sestre oddelkov. 
 
Krajše ležalne dobe  
Krajše ležalne dobe za en dan na internem oddelku. Povprečna ležalna doba za prvi kvartal leta 
2014 leta na internem oddelku znaša 8,9 dni. Ta se je povečala v primerjavi z lanskim prvim 
kvartalom iz 8,7 dni na 8,9 dni. V poslovnem načrtu smo predvidevali povprečno ležalno dobo 7,4 
dni. V letu 2014 ocenjujemo prihranek v vrednosti 73.000 evrov. Odgovorna: predstojnica internega 
oddelka. 
 
Poraba medicinskega in nemedicinskega materiala  
Poraba medicinskega in nemedicinskega materiala izdanega iz skladišča nabavne službe je bila za 
prva dva meseca 2014 manjša za 1,5 odstotka.  Pri prihranku smo upoštevali količinsko porabo na 
enakem nivoju, vendar vsaj s 5 odstotno nižjo ceno materiala po komadu. Izračunani prihranek v 
letu  2014 ocenjujemo v višini  45.000 evrov. Odgovorni: vodja nabave, predstojnik oddelka KRG, 
predstojnik oddelka ortopedije, namestnik predstojnika KRG. 
 
 
 
Stroški storitev 

• Stroške laboratorijskih storitev smo v načrtu za leto 2014 planirali manj za 2,6 odstotka oz. 
vrednostno za 42.000 evrov v primerjavi z letom 2013. Omenjene stroške laboratorijskih 
storitev bolnišnica naroča pri zunanjih izvajalcih.  Z nabavo določene opreme kot je 
avtomatiziran sistem za hemokulture, bomo naročali manj laboratorijskih storitev pri 
zunanjih izvajalcih. Predvidena so tudi manjša naročila preiskav s strani oddelkov kot v letu 
2013 in znižanje cen laboratorijskih storitev na enoto. Odgovorni: predstojniki oddelkov in 
predstojnica laboratorija.  

• Vzpostavitev plana po oddelkih ter dosledno izvajanje zastavljenega plana. Odgovorni za 
realizacijo: predstojnica laboratorija in predstojniki oddelkov, vodja ZEPA. 
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• Stroški storitev vzdrževanja se zaradi povečevanja števila aparatur medicinske opreme 
povečujejo, hkrati pa je precej opreme zastarele, zato je potrebno posebno pozornost 
posvetiti cenam, ki jih zunanji izvajalci vzdrževanja in servisov ponujajo v svojih storitvah. 
Določene storitve vzdrževanja poskušamo narediti sami s službo vzdrževanja. Izogibamo se 
pogodbam o pavšalnih zneskih vzdrževanja opreme in pozovemo zunanje izvajalce v 
primerih okvar. Večje vrednosti opreme smo zaradi manjšega stroška zavarovanja 
zavarovali, kot pa bi sprejeli pavšalno pogodbo o vzdrževanju. Ocenjeni prihranek znaša 
55.000 evrov. Odgovoren: Vodja tehnično vzdrževalne službe 

 
 
Stroški energentov 

• Stroški energentov se bodo do konca leta 2014 znižali za 55.000 evrov.  Bolnišnica je 
opravila celovito energetsko sanacijo zgradb, ki je zajemala zamenjavo oken, prenovo fasad, 
strojnih in elektroinštalacij. Doseženi učinki pri toplotni energiji in porabi električne 
energije bodo zmanjšali porabo energentov za 40 odstotkov merjeno pred in po energetski 
sanaciji. Ker so se omenjeni stroški že zmanjšali v letu 2012 in 2013 ne moremo pričakovati 
tako drastičnega znižanja v primerjavi z letom 2013.  Odgovoren: Vodja tehnično 
vzdrževalne službe 

 
 
Stroški obresti 

• Z najetjem kratkoročnega kredita pri zakladnici bolnišnica zmanjšuje zamude pri plačilu 
obveznosti do dobaviteljev za 30 dni.   Izračunani prihranek v letu 2014 kot razlika med 
zamudno obrestno mero in minimalno obrestno mero pri zakladnici znaša 10.000 evrov. 

 
 
Kot orodje za izvajanje ukrepov izvaja bolnišnica naslednje aktivnosti: 

• Priprava planov porabe materiala in storitev po organizacijskih enotah, kjer so predvidene 
racionalizacije. 

• Mesečno spremljanje planirane porabe po posameznih oddelkih in po skupinah materialov 
še posebej dragih materialov na pacienta in v primeru odstopanj se bodo izdajala opozorila 
za ukrepanje. 

• Uvedba spremljanja stroškov po stroškovnih mestih. 
• Uvajanje kulture varčevanja in racionalnega obnašanja na vseh segmentih poslovanja. 

 
 
 
 

Rekapitulacija prihrankov za leto 2014 
 

Z.št. Besedilo      Odhodki v evrih 
1 Stroški dela 64.700 
2 Stroški zdravil in zdravstvenega materiala  255.500 
3 Manjše zaloge zdravil  7.000 
4 Krajše ležalne dobe na internem oddelku  73.000 
5 Nižje cene za osteosintetski in ortopedski material 5 % 45.000 
6 Manjši stroški laboratorijskih storitev 42.000 
7 Manjši stroški storitev vzdrževanja 55.000 
8 Stroški energentov 55.000 
9 Stroški obresti  10.000 
 Skupaj prihranki 2014 607.200 
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Ob navedenih najpomembnejših ukrepih, za doseganje uravnoteženega poslovanja, je pomembna 
zavzetost vseh zaposlenih za doseganje zastavljenih ciljev, kakor tudi stabilno zunanje okolje. 
Zaposleni so zavzetost in doslednost realizacije sanacijskega programa in varčevanja v letu 2013 in 
za prva dva meseca leta 2014 že dokazali. Pri zunanjem okolju  obstajajo tveganja, ki jih bo 
bolnišnica skušala odpraviti v skladu z možnostmi, ki se bodo v danih okoliščinah izkazale za 
sprejemljive. 
  

 
                   
Datum:12.4.2014 
 
 
Pripravil: 
Pomočnik direktorja za PZ:     Direktor: 
Marjan Maček, univ. dipl. ekon.   Bojan Korošec, dr.med.spec.int. 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
RAČUN FINANCIRANJA 

A.  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA   

  
- v evrih - 

 
Realizacija 2013 

 
Finančni načrt 2014 

 
Indeks 

FN2014 / Real. 2013 

  (1) (2) (3) 

 I. SKUPAJ PRIHODKI 43677449 43147530 98,79 

      1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 42355764 41920830 98,97 

     
 A. Prihodki iz sredstev javnih financ 36809232 36730000 99,78 

    #DEL/0! 
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 185535 458000 246,85 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 185535 260000 140,14 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 0 198000 #DEL/0! 

     7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 22162 30000 135,37 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 22162 30000 135,37 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0  #DEL/0! 

     
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 36601535 36213000 98,94 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
tekočo porabo 36601535 36213000 98,94 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije 0  #DEL/0! 

     7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0 #DEL/0! 

     del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0  #DEL/0! 
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0  #DEL/0! 
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0  #DEL/0! 
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0  #DEL/0! 

     del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 0  #DEL/0! 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

0 29000 #DEL/0! 

      B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 5546532 5190830 93,59 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 
javne službe 

5397544 5031000 93,21 

del 7102 Prejete obresti 249 230 92,37 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 0  #DEL/0! 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 18922 29000 153,26 
72 Kapitalski prihodki 595 600 100,84 

730 Prejete donacije iz domačih virov 129222 130000 100,60 
731 Prejete donacije iz tujine 0  #DEL/0! 
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0  #DEL/0! 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0  #DEL/0! 

     
 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 
1321685 1226700 92,81 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 1140980 1085300 95,12 
del 7102 Prejete obresti 0  #DEL/0! 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 179322 140000 78,07 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 0  #DEL/0! 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 1383 1400 101,23 

      II. SKUPAJ ODHODKI 43436127 43475430 100,09 

      1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 42172744 42282565 100,26 

     
 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 21295317 21593135 101,40 

del 4000 Plače in dodatki 16984412 17614557 103,71 
del 4001 Regres za letni dopust 650537 408060 62,73 
del 4002 Povračila in nadomestila 1639194 1598232 97,50 
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 36636 0 0,00 
del 4004 Sredstva za nadurno delo 1663541 1748825 105,13 
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 158384 106873 67,48 
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 162613 116588 71,70 

     
 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3243406 3195493 98,52 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1652574 1680816 101,71 
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1340537 1379629 102,92 
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 12127 12631 104,16 
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 18911 19431 102,75 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 

219257 102986 46,97 

     
 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 15948629 15975937 100,17 
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del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2106815 1797403 85,31 
del 4021 Posebni material in storitve 10007897 9470861 94,63 
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1408582 1379629 97,94 
del 4023 Prevozni stroški in storitve 104407 102015 97,71 
del 4024 Izdatki za službena potovanja 5156 4858 94,22 
del 4025 Tekoče vzdrževanje 1034288 942423 91,12 
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 32969 29147 88,41 
del 4027 Kazni in odškodnine 37802 695090 1.838,77 
del 4029 Drugi operativni odhodki 1210713 1554511 128,40 

     403 D. Plačila domačih obresti 77129 78000 101,13 
404 E. Plačila tujih obresti 0  #DEL/0! 
410 F. Subvencije 0  #DEL/0! 
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 78867 75000 95,10 
412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0  #DEL/0! 
413 I. Drugi tekoči domači transferji 0  #DEL/0! 

     
 J. Investicijski odhodki 1529396 1365000 89,25 

4200 Nakup zgradb in prostorov 0  #DEL/0! 
4201 Nakup prevoznih sredstev 31461  0,00 
4202 Nakup opreme 877356 800000 91,18 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 79226 80000 100,98 
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 347250 40000 11,52 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18468 400000 2.165,91 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0  #DEL/0! 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 97628 25000 25,61 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor, investicijski inženiring 78007 20000 25,64 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0  #DEL/0! 

     
 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 
1263383 1192865 94,42 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu 482 664507 631865 95,09 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 483 

101208 93507 92,39 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 484 497668 467493 93,94 

     
 III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD 

ODHODKI (I.-II.) 241322 -327900  
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

  
- v evrih - 

 
Realizacija 2013 

 
Finančni načrt 2014 

 
Indeks 

FN2014 / Real .2013 

  (1) (2) (3) 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 0 #DEL/0! 

     750 Prejeta vračila danih posojil   #DEL/0! 
751 Prodaja kapitalskih deležev   #DEL/0! 
752 Kupnine iz naslova privatizacije   #DEL/0! 

     44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 #DEL/0! 

     440 Dana posojila   #DEL/0! 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb   #DEL/0! 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   #DEL/0! 

 
443 

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in 
drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v 
svoji lasti 

   
#DEL/0! 

      VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 0  

C. RAČUN FINANCIRANJA   

  
- v evrih - 

 
Realizacija 2013 

 
Finančni načrt 2014 

 
Indeks 

FN2014 / Real. 2013 

  (1) (2) (3) 
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.600.000 10.800.000 415,38 

     500 Domače zadolževanje 2.600.000 10.800.000 415,38 
501 Zadolževanje v tujini 0  #DEL/0! 

     55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 2.674.770 10.183.964 380,74 

     550 Odplačila domačega dolga 2.674.770 10.183.964 380,74 
551 Odplačila dolga v tujino 0  #DEL/0! 

     
 IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -74.770 616.036  
 X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
 

166.552 
 

288.136  
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.) -241.322 327.900  
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BILANCA STANJA 

na dan 31. 12. 
 

ČLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

 
NAZIV SKUPINE KONTOV 

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

Ocena 2013 FN 2014 
1 2 3 4 5 

SREDSTVA 

 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 23.812.071 23.287.000 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE  ČASOVNE RAZMEJITVE 002 1.310.990 1.335.000 
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 1.066.616 1.206.000 
02 NEPREMIČNINE 004 29.195.352 29.550.000 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 10.898.725 11.600.000 
04 OPREMA  IN DRUGA  OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 27.532.622 28.400.000 
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME  IN DRUGIH  OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 22.270.545 23.200.000 
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008   07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009   08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 8.993 8.000 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011   
 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

 
012 

 
3.672.281 

 
3.185.400 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 1.672 1.400 
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 214.552 54.000 
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 601.976 598.000 
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016   14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 2.707.847 2.400.000 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018   16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 2.090 2.000 
17 DRUGE  KRATKOROČNE TERJATVE 020 79.007 70.000 
18 NEPLAČANI ODHODKI 021   19 AKTIVNE  ČASOVNE RAZMEJITVE 022 65.137 60.000 

 C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 927.275 920.000 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024   31 ZALOGE MATERIALA 025 927.275 920.000 
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026   33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027   34 PROIZVODI 028   35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029   36 ZALOGE BLAGA 030   37 DRUGE  ZALOGE 031   

 I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 28.411.627 27.392.400 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 10.803 10.803 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 9.874.314 10.082.585 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 1.129 0 
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 3.085.734 2.400.000 
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 3.935.771 4.078.975 
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 614.870 520.000 
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 1.238.138 2.198.750 
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 893.055 783.860 
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 89.741 86.000 
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042   29 PASIVNE  ČASOVNE RAZMEJITVE 043 15.876 15.000 

 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 

044 18.537.313 17.309.815 

90 SPLOŠNI  SKLAD 045   91 REZERVNI SKLAD 046   92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 1.857.510 1.561.000 
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048   940 SKLAD  NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH  SKLADIH 049    

9410 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH  PRAVNIH  OSEBAH  JAVNEGA  PRAVA,  KI JE V 
NJIHOVI  LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

 
050   

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI  LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051   
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052   9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053   96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 2.051.868 1.550.000 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055   
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 
056 18.529.120 18.100.000 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057   985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058   986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 3.901.185 3.901.185 

 I. PASIVA  SKUPAJ 
(034+044) 

060 28.411.627 27.392.400 

99 PASIVNI  KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 10.803 10.803 
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IME UPORABNIKA: SPLOŠNA  BOLNIŠNICA  MURSKA SOBOTA 

 
SEDEŽ UPORABNIKA: ULICA DR. VRBNJAKA  6, RAKIČAN 

 

 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 
 
 

ČLENITEV 

PODSKUPIN 
 

KONTOV 

 
NAZIV PODSKUPINE  KONTOV 

 
Oznaka 
za AOP 

 
ZNESEK 

 
Indeks 

 
Razlika 

Plan 
Ocena 

realizacije Plan 
 

Plan 2014 / 
Plan 2013 

 
Plan 2014 / Ocena 

realizacije 2013 

 
Plan 2014 - Ocena 

realizacije 2013    2013 2013 2014 

 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 42.954.100 42.794.103 42.212.000 98,27 98,64 -582.103 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 42.954.100 42.794.103 42.212.000 98,27 98,64 -582.103 

 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862    #DEL/0! #DEL/0! 0 

 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863    #DEL/0! #DEL/0! 0 
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864    #DEL/0! #DEL/0! 0 
762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 8.000 32.475 32.000 400,00 98,54 -475 
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 120.000 216.592 150.000 125,00 69,25 -66.592 

 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 867 2.500 2.065 2.000 80,00 96,85 -65 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 246  #DEL/0! 0,00 -246 
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 2.500 1.819 2.000 80,00 109,95 181 

 D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 870 43.084.600 43.045.235 42.396.000 98,40 98,49 -649.235 

 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 871 14.565.200 14.793.154 14.827.000 101,80 100,23 33.846 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0  0 #DEL/0! #DEL/0! 0 
460 STROŠKI MATERIALA 873 10.167.000 10.396.973 10.404.000 102,33 100,07 7.027 
461 STROŠKI STORITEV 874 4.398.200 4.396.181 4.423.000 100,56 100,61 26.819 

 F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 875 25.885.400 26.254.331 24.690.000 95,38 94,04 -1.564.331 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 20.059.400 20.542.182 19.354.000 96,48 94,22 -1.188.182 
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 3.246.000 3.298.069 3.090.000 95,19 93,69 -208.069 
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 2.580.000 2.414.080 2.246.000 87,05 93,04 -168.080 

462 G) AMORTIZACIJA 879 2.100.000 1.986.851 2.150.000 102,38 108,21 163.149 
463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 296.000 352.210 350.000 118,24 99,37 -2.210 
467 K) FINANČNI ODHODKI 882 180.000 343.611 310.000 172,22 90,22 -33.611 
468 L) DRUGI ODHODKI 883 13.000 34.262 34.000 261,54 99,24 -262 

 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKID(885+886) 884 45.000 34.728 35.000 77,78 100,78 272 
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 989 0 #DEL/0! 0,00 -989 
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 45.000 33.739 35.000 77,78 103,74 1.261 

 N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 43.084.600 43.799.147 42.396.000 98,40 96,80 -1.403.147 

 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 888  0  #DEL/0! #DEL/0! 0 

 P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 889  753.912  #DEL/0! 0,00 -753.912 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890  0  #DEL/0! #DEL/0! 0 
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del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 

(888-890) 

 
891   

0   
#DEL/0! 

 
#DEL/0! 

 
0 

 
del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 

(889+890) oz. (890-888) 

 
892   

753.912   
#DEL/0! 

 
0,00 

 
-753.912 

 Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja 893  0  #DEL/0! #DEL/0! 0 

 Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 
število) 894 910 910 908 99,78 99,78 -2 

 Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 100,00 100,00 0 
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IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA 

 
SEDEŽ UPORABNIKA: ULICA DR.VRBNJAKA  6, RAKIČAN 

 
                           IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
                            PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 
 

 
ČLENITEV 

PODSKUPIN 
KONTOV 

 
NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

 
Plan 2013 

 
Ocena realizacije 2013 

 
Plan 2014 

   JAVNA SLUŽBA TRG JAVNA SLUŽBA TRG JAVNA SLUŽBA TRG 

 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 

660 41.493.376 1.460.724 41.509.818 1.284.285 41.032.000 1.180.000 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 41.493.376 1.460.724 41.509.818 1.284.285 41.032.000 1.180.000 

 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662     0   ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE  PROIZVODNJE 663     0  761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664     0  762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 8.000  32.475  32.000  763 C) DRUGI PRIHODKI 666 120.000  216.592  150.000   Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 2.500 0 2.065 0 2.000 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668   246  2.000  del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 2.500  1.819  0   D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 41.623.876 1.460.724 41.760.950 1.284.285 41.216.000 1.180.000 

 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 

671 14.065.190 500.010 14.351.790 441.364 14.407.103 419.897 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672       460 STROŠKI MATERIALA 673 9.817.976 349.024 10.086.772 310.201 10.109.361 294.639 
461 STROŠKI STORITEV 674 4.247.214 150.986 4.265.018 131.163 4.297.742 125.258 

 F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 24.996.778 888.622 25.471.014 783.317 23.990.785 699.215 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 19.370.779 688.621 19.929.291 612.891 18.805.899 548.101 
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 3.134.568 111.432 3.199.669 98.400 3.002.492 87.508 
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 2.491.431 88.569 2.342.054 72.026 2.182.394 63.606 

462 G) AMORTIZACIJA 679 2.027.909 72.091 1.927.572 59.279 2.089.112 60.888 
463 H) REZERVACIJE 680   0 0 0 0 

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 296.000  352.210  350.000  467 K) FINANČNI ODHODKI 682 180.000  343.611  310.000  468 L) DRUGI ODHODKI 683 13.000  34.262  34.000   M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 

684 45.000 0 34.728 0 35.000 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685   989  0  del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI  POSLOVNI ODHODKI 686 45.000  33.739  35.000   N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 41.623.876 1.460.724 42.515.187 1.283.960 41.216.000 1.180.000 

 O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 
(670-687) 

688    325 0  
 P) PRESEŽEK ODHODKOV 

(687-670) 
689   754.237    

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690        
del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem  davka od dohodka 

(688-690) 

 
691     

325   
 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

 
692    

754.237    
 Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 

obdobja 
693       
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