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UVOD 
 
Tudi leto 2021 je bilo zaznamovano s pandemijo koronavirusa Covid-19. Vse aktivnosti 
so bile podrejene prilagajanju poslovanja in organiziranju dejavnosti, da je tekla čim bolj 
nemoteno za pacientke. Žal, se nismo mogli izogniti soočenju s primeri bolezni tako med 
pacientkami, kot tudi zaposlenimi. Posamezni primeri, ki so se pojavili, so bili odkriti 
pravočasno in ukrepanje je bilo takojšnje. Pohvala gre vsem zaposlenim, tistim, ki so 
delo v takšnih pogojih organizirali, hkrati pa tudi ostalim, ki so zelo odgovorno in 
preudarno ravnali s samoprijavami, osamitvami s karantenami in ostalimi razpoložljivimi 
oblikami, da okužbe niso eskalirale.  
 
Predvsem nas veseli, da smo že tretje leto zapored zabeležili povišanje števila porodov, 
tokrat za slabih 8% glede na leto poprej. Prav tako zaradi epidemije ne beležimo 
nerealiziranega programa. Prihajalo je sicer do zamika pri izvajanju programa, vendar je 
bil v okviru tekočega leta realiziran, v določenih primerih tudi presežen.  To kaže na 
visoko zavzetost kolektiva, kljub potencialni izpostavljenosti tveganju zaradi možnosti 
prenosa okužbe. Program dispanzerja za žene je bil realiziran 103% glede na leto prej, 
program specialistike pa 127%. Ko so bile težave s sprejemanjem ginekoloških pacientk 
v drugih ustanovah, je naša bolnišnica obdržala odprta vrata zanje.  Težave so se 
pojavile pri realizaciji programa OBMP, kjer iz  razloga prenosa programa v UKC med 
letom,  ni bilo mogoče realizirati letnega obsega programa v celoti.    
Kljub velikemu obsegu realiziranega programa in dodatnim omejitvam pri izvajanju tega, 
smo uspeli obdržati visoko zadovoljstvo s strani pacientk.  
 
Z namenom približati storitve mlajši populaciji, smo okrepili pojavljanje v medijih. V 
sklopu dela na družbenih medijih vzpostavljamo kontakte z vplivnicami, ki jim sledijo 
nosečnice in mame in ki s svojimi objavami in pohvalami vplivajo na njihove odločitve, 
kje bodo rodile. Poročilo o pojavljanju bolnišnice v družbenih medijih je priloženo v 
nadaljevanju.  
 
Spodbujamo stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, kar je razvidno iz 
poročila o odsotnostih zaradi izobraževanja. Vse poklicne skupine se imajo možnost 
izobraževati na aktualnih seminarjih in konferencah in tako vsak na svojem področju 
uvajati in razvijati novosti in nova spoznanja. V letu 2021 je bil proces izobraževanja 
moten zaradi nastale situacije, ko pa je bilo to možno, so se naši zaposleni vključevali v 
on-line izobraževanja.  
 
Tudi v letu 2021 smo uspešno nadaljevali z on-line predavanji v okviru šole za starše. To 
je bil inovativen in zelo dobro sprejet pristop s strani nosečnic, saj so v času prepovedi 
prisotnosti partnerjev pri porodu ostale same in so bile njihove stiske in dileme še večje.  
Tukaj je na mestu zahvala osebju, ki uspešno in neutrudno organizira predavanja, ter se 
vedno potrudi najti prave odgovore za velikokrat zaskrbljene bodoče starše.  
 
Ob ostalih aktivnostih bolnišnica vzdržuje oba certifikata kakovosti: ISO 9001 in 
mednarodno akreditacijo za bolnišnice (ACI). Recertifikacijski presoji sta bili v maju 2021 
in oktobra 2021. 
 
Kot že nekaj let, je bila Bolnišnica Postojna tudi v l. 2021 deležna številnih donacij, 
predvsem se zahvaljujemo društvu Slojenčki, ki si prizadeva s pridobivanjem sredstev 
za nabavo opreme za izboljševanje pogojev novorojenčkov.  
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 
IME: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna 
SEDEŽ: Prečna 4, 6230Postojna 
MATIČNA ŠTEVILKA: 5779197000 
DAVČNA ŠTEVILKA:  44498403 
ŠIFRA UPORABNIKA:  27855 
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278573 
TELEFON, FAX: 05 7000 720, 05 7204 009 
SPLETNA STRAN: www.bolnisnica-po.si 
USTANOVITELJ: Vlada RS  
DATUM USTANOVITVE: 1993 
 
 
DEJAVNOSTI:  
 
- I  56.290  Druga oskrba z jedmi, 
- P 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in   
   usposabljanje, 
- Q 86.100  Bolnišnična zdravstvena dejavnost, 
- Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, 
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, 
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti, 
- S 96.010  Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 
 
 
ORGANI ZAVODA: 
 

- svet zavoda 

- direktor 

- strokovni svet 
 
 
ČLANI SVETA ZAVODA 
 
Za mandatno obdobje štirih let v obdobju od  2021 – 2025 so bili imenovani:  
 
     Ana Žužek Barle (predstavnik ustanovitelja, predsednik SZ), 

Vojko Jurca (predstavnik ustanovitelja, namestnik predsednika SZ), 
Barbara Gojtanić (predstavnik ustanovitelja), 
Sonja Vodopivec (predstavnik ustanovitelja) 
Martina Mozetič (predstavnik delavcev JZZ) 
Nataša Režek Donev (predstavnik Občine Postojna), 
Darija Horvat (predstavnik ZZZS). 
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PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
 
Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna stoji  v mirnem in zelenem okolju 
in vsak dan se v njej rojevajo nova življenja.   V bolnišnici na leto pokuka na svet okrog 
1500 novorojenčkov. Bolnišnica deluje na sedanji lokaciji od leta 1988.  
Ves ta čas smo se v bolnišnici trudili, da bi se držali enega in edinega načela – ostati 
prijazna  bolnišnica otrokom in materam. Bodoče mamice  imajo možnost, da se 
odločijo, kako bodo rodile in kakšno protibolečinsko terapijo si bodo izbrale. Novost 
»koronačasa« je, da  po novem mamice otroke  obdržijo pri sebi 24 ur na dan. Tudi 
možnosti sobivanja s partnerjem po porodu trenutno ne morejo izkoristiti zaradi 
povečanega tveganja za vnos okužb v bolnišnico.  Partner pa lahko prisostvuje pri 
porodu in ostane še nekaj ur po porodu. 
 
V naši bolnišnici smo porodnicam nudili možnost naravnejšega poroda v prijetnem 
okolju družinskega  apartmaja. To okolje so lahko porodnice izkoristile za pripravo na 
porod, ali sam porod, hkrati pa so lahko ostale v apartmaju tudi po porodu, skupaj z 
njihovimi najbližjimi. Te možnosti trenutno ni, saj so prostori apartmaja  trenutno 
preurejeni za namen izolacije pacientk, ki so okužene ali potencialno okužene z novim 
koronavirusom.  
 
V bolnišnici nudimo epiduralno porodno analgezijo 24 ur na dan. Epiduralna porodna 
analgezija sodi med sodobne načine lajšanja porodne bolečine tudi v tujini . Zanjo se 
odloči okrog 50% porodnic. Ob uspešno izvedeni epiduralni analgeziji poteka porod 
skoraj brez bolečin. Nosečnice, ki želijo lajšanje bolečin na tovrsten način, se udeležijo 
predavanja, ki je po novem organizirano preko on-line povezave.  
 
Nekaj deset porodnic vsako leto rodi v vodi. Topla voda in masaža delujeta na porodnico 
blagodejno,  saj blažita popadke, visoka vlažnost v zraku in prijetno vzdušje pa delujeta 
sproščujoče in zmanjšujeta potrebo po sredstvih za lajšanje bolečin.  
 
Na področju ginekologije opravljamo v bolnišnici tudi kirurško zdravljenje, razen 
zdravljenja razširjenih  malignih obolenj. Vse več pa je endoskopskih posegov. Na leto 
opravimo približno 1000 velikih in malih operacij. Novejše tehnike operiranja in s tem 
hitrejše okrevanje omogočajo na tem področju krajšo ležalno dobo, kar je v današnjem 
času izjemna prednost. 
 
Novosti smo vpeljali tudi na področju diagnostike in zdravljenja neplodnosti, zgodnje 
diagnostike  v nosečnosti, kot sta prenatalni presejalni testi in  amniocenteze ter pri 
enodnevnih posegih  in ultrazvočnih preiskavah. 
 
Naša vizija je postati in ostati materam in novorojenčkom prijazna porodnišnica, na 
področju ginekologije pa bolnicam nuditi oskrbo in zdravljenje po sodobnih strokovnih 
smernicah. V največji možni meri želimo varovati zasebnost bolnic in ustreči njihovim 
željam, če te niso v  nasprotju s strokovno doktrino. 
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PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 

 
Bolnišnica obsega naslednje oddelke oziroma dejavnosti: 
 
- Porodni oddelek z oddelkom za novorojenčke, 
- Ginekološki oddelek z oddelkom za patološko nosečnost, 
- Operacijski in porodni blok z enoto za intenzivno nego. 
 
Specialistične ambulantne dejavnosti:  
 
- Dispanzer za žene, 
- Specialistično ginekološka ambulanta, 
- Ambulanta za moško subfertilnost,  
 
Center za sodobno zdravljenje neplodnosti para, 
Medicinska genetika 
 
 
V okviru bolnišnice delujejo še: 
 
- Ambulanta za ultrazvok, 
- Ambulanta za novorojence, rizične otroke in ultrazvočni pregled kolkov, 
- Ambulanta za predoperativno pripravo in terapijo bolečine. 
 
 
Poleg bolnišnične dejavnosti delujejo na nivoju bolnišnice še: 
 
• strokovne službe 
• vzdrževanje 
• kuhinja 
• pralnica. 
 
VODSTVO ZAVODA 

 
Aleksander Merlo, dr. med., direktor 
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Pripravila: Marjeta Stegel Bizjak, pom. dir. 
Direktor: Aleksander Merlo, dr. med. 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega 
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni 
list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10: 
 

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

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela 
in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih 
programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta 
posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in 
opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta 
posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih 
področjih dejavnosti; 

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

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 
poročila preteklega leta ali več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde 
in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za 
izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili 

doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za 
doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni 
cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem 
pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo 
o investicijskih vlaganjih. 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO  

PODROČJE ZAVODA 

 
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 

23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE), 

‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – 
ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – 
ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 
107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 
66/19), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi, 
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z 

ZZZS. 
‒ Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih 

zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, 
št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7) 

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

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18  in 195/20 – odl. US), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni 
list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21 – ZIPRS2122), 

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

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 
120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 
94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19 ), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 
58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 
58/10, 108/13 in 100/15), 

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

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5581
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
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‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona 
o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, 
št. 3/21), 

‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni 
list RS, št. 97/09 in 41/12), 

‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje 
(Uradni list RS, št. 7/10, 3/13), 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno 
službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z 
dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020) 

 
 
 
c) Interni akti zavoda  

 

- Statut 

- Pravilnik o delovnih razmerjih 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

- Pravilnik o delovnem času, dežurstvu in stalni pripravljenosti 

- Register tveganj 

- Pravilnik o volitvah predstavnikov zavoda v Svet zavoda Bolnišnice Postojna 

- Načrt gospodarjenja z odpadki 

- Katalog informacij javnega značaja 

- Pravilnik o arhiviranju 

- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 

- Pravilnik o delu Sveta zavoda 

- Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju 

- Pravilnik o blagajniškem poslovanju 

- Reševanje pritožbe na prvi pritožbi o kršitvi pacientovih pravic 

- Pravilnik o popisu sredstev in virov 

- Izjava o varnosti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 

 
Strateške usmeritve bolnišnice so: 
 
VIDIK PACIENTOV 
 

Kakovostna in varna obravnava pacientke  
 
VIDIK RAZVOJA IN RASTI 
 

Sledenje strokovnim smernicam in razvoju 
Zagotavljanje zdravega in varnega okolja za zaposlene 

 
 
VIDIK PROCESOV 
 

Uspešno obvladovanje izvajanje procesov 
Obvladovanje tveganj 

 
FINANČNI VIDIK 
 

Finančno stabilno poslovanje 
 

 
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 

 
 

 LETNI CILJ 

VIDIK PACIENTOV 
- stalno preverjanje zadovoljstva pacientk v 

ambulanti in na oddelkih, 

- vključevanje pacientk v razvoj novih storitev, 

VIDIK RAZVOJA IN 
RASTI 

- realizacija  načrtovanega obsega dela, 

- nadomeščanje iztrošene opreme s sodobno 
opremo, 

VIDIK PROCESOV 
- kakovostna in varna izvedba zdravstvenih storitev, 

- spremljanje kazalnikov kakovosti, 

FINANČNI VIDIK 
 

 

- finančno vzdržno poslovanje, 

- vzporedno razvijanje  tržne dejavnosti, 

- trženje nadstandardnih storitev. 
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

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

 

Letni cilji Realizirane 
naloge 

Nerealizirane naloge Realizacija 

 
-stalno preverjanje zadovoljstva 
pacientk v ambulanti in na 
oddelkih, 
 
 
-vključevanje pacientk v razvoj 
novih storitev, 

Ankete o zadovoljstvu so objavljene na 
spletni strani bolnišnice in so dostopne 
vsaki pacientki, ki želi odgovoriti nanje. S 
tem smo pacientkam omogočili, da se 
izjasnijo šele po obravnavi, ko obravnavo 
lahko ocenijo od doma.  
Pacientke se vključuje v poslovanje zavoda 
na različne načine (sodelujejo v organih 
zavoda, pogodbeno, formalno, 
neformalno….).  
 

Cilj je realiziran. 
 
 
 
 
 
Cilj je realiziran. 

-realizacija  načrtovanega 
obsega dela, 
 
 
 
 
 
 
-nadomeščanje iztrošene 
opreme s sodobno opremo 

Obseg dela je na večini programov 
realiziran, kljub težkim razmeram zaradi 
trajajoče epidemije. Ker gre za občutljivo 
populacijo (nosečnice, novorojenčki) je 
realizacija te naloge še posebej 
pomembna, saj smo kljub situaciji uspeli 
zagotoviti varno obravnavo. 
 
Investicije v opremo so razvidne iz priloge. 

Cilj je realiziran. 
 
 
 
 
 
 
 
Cilj je realiziran. 

-kakovostna in varna izvedba 
zdravstvenih storitev 

 
-spremljati kazalnike kakovosti 
 
 

 

Realizacija kazalnikov kakovosti je razvidna 
iz LP (točka 8.1.) 

 

 
Kontinuiran 
proces. 

 

-finančno vzdržno poslovanje, 
-vzporedno razvijanje  tržne 
dejavnosti, 
-trženje nadstandardnih 
storitev. 

Rezultat poslovanja je pozitiven. 
Bolnišnica pridobiva tudi prihodek iz tržne 
dejavnosti.  
Dosežen je prihodek iz naslova trženja 
nadstandardnih in samoplačniških storitev. 

Cilj je realiziran. 
Cilj je realiziran. 
 
Cilj je realiziran. 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

 
Predmet pogodbe je določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in 
financiranja programov zdravstvenih storitev, ki jih izvajalec opravlja za zavarovane 
osebe zavoda v Republiki Sloveniji. 
 
Pogodba določa: 
 

- obseg programa po dejavnostih, 

- vrednost programa in izhodiščne cene storitev, 

- medsebojne obveznosti pogodbenih strank, 

- posebna določila pogodbe, 

- ordinacijski čas izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe 
Zavoda. 

 
 

Naziv programa Število primerov Število 
uteži 

Akutna bolnišnična obravnava  3.105 3.025 

 
 

Naziv programa Število NOD 

Doječe matere 661 

 
 

Specialistična ambulantna dejavnost Število 
točk 

 

Pediatrija 5.800  

Ginekologija in porodništvo 56.905  

  Število storitev 

Medikamentozni splav  123 

Diagnostična histeroskopija  14 

Histeroskopska operacija  155 

 
 
 

Osnovna dejavnost Število količnikov 
iz obiskov 

Dispanzer za ženske: 
 
- preventiva in kurativa skupaj 
- preventiva 

 
 

72.985 
3.829 

 
 

Naziv programa Število delavnic 

Zdravstvena vzgoja – Učna delavnica »Šola za starše« 6 
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Naziv programa Število primerov 

Amniocenteza  84 

Biopsija horionskih resic 1 

Citopatološke preiskave 12 

 

Prospektivni  program Število 
primerov 

Porod 1.475 

Splav 220 

Zdravljenje rakavih bolnikov 39 

Operacija ženske stresne inkontinence 75 

Akutna bolnišnična obravnava 1.809 

 

Naziv programa 
 

Število 
primerov 

Oploditev z biomedicinsko pomočjo 688 

 
 
Realizirana povprečna utež  v letu 2021 znaša 0,97, povprečna ležalna doba pa 3,00.  
 

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2021 do ZZZS in 

ostalih plačnikov  

 

Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa 2021  je v  prilogi. (I. II. III. in IV. del) 

Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2020 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 
2021 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno 
dejavnostjo. 

 
 

Zap. št. 
 

DEJAVNOST  
POGODBENA 

VREDNOST 2020 
(OZZ in PZZ) 

POGODBENA 
VREDNOST 2021 

(OZZ in PZZ) 

PLAČANA 
VREDNOST 
2021 (OZZ 

 in PZZ) 

INDEKS 
POGODBA 

 2021/2020 

  EUR % EUR % EUR  

1. AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 3.973.849 64,13 4.438.382 65,37 4.310.747 112 

2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI  1.494.781 24,12 1.478.594 21,78 988.738 99 

3. NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA - - - - - - 

4. DOJEČE MATERE 33.574 0,54 29.249 0,43 19.389 87 

5. SPREMLJEVALCI - - - - - - 

6. SOBIVANJE STARŠA OB 

HOSPITALIZIRANEM OTROKU 

- - - - - - 

7. OSNOVNA ZDRAVSTVENA 
DEJAVNOST 

376.682 6,08 466.385 6,87 603.197 124 

 - dispanzer za ženske 
375.330 6,06 464.914 6,85 601842 124 

 - šola za starše 
1.352 0,02 1.471 0,02 1.355 109 

8. SPEC. AMB. DEJAVNOSTI (brez 
funkcionalne diagnostike in dializ) 

317.318 5,12 377.157 5,55 460.559 119 

 SKUPAJ 6.196.204 100 6.789.767 100 6.382.630 110 
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Iz tabele je razvidno, da znaša plačana realizacija  6.382.630 € in je za 407.137 € nižja 
od pogodbene vrednosti za isto obdobje.  
 

Tabela 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), 
vključno s prospektivnimi primeri  

 
 
Dejavnosti 

FN 2021 Realizirano 2021 
Indeks  

real. 2021/ FN 2021 

 Število 
primerov 

Število 
uteži 

Število 
primerov 

Število 
uteži 

Število 
primerov 

Število 
uteži 

- ginekologija 3.105 3.025 3.263 3.267 105 108 

SKUPAJ 3.105 3.025 3.263 3.267 105 108 

 

Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2021 

 

Naziv programa FN 2021 
Realizacija 

2021 

Indeks 
real. 2021 / 

FN 2021 

Porod 1.475 1.660 113 

Splav 220 231 105 

Kirurško zdravljenje rakavih bolezni 39 68 179 

Operacija ženske stresne inkontinence                                                                                                                                                      75 80 106 

SKUPAJ 1.809 2.039 113 

 

Tabela 5: Posebej načrtovan program v letu 2021 

 

Naziv programa FN 2021 
Realizacija 

2021 

Indeks 
real. 2021 / 

FN 2021 

Postopki oploditve z biomedicinsko 
pomočjo                                                  

688 497 
72 

Biopsija horionskih resic 1 1 100 

Amniocinteza  84 64 76 

Diagnostična histeroskopija 14 59 421 

Histeroskopska operacija 155 265 170 

Medikamentozni splav 123 120 98 

 
 
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti 

 
Terciarne dejavnosti ne izvajamo. 
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4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov 

 
Preko projekta za program LAS (»Med Snežnikom in Nanosom«) je bolnišnica vključena 
v  projekt, ki je namenjen nabavi opreme za kuhinjo, saj gre za predstavitev eko 
degustacijske krožne poti partnerjev pri projektu. Projekt se je delno realiziral v letu 
2021.   
 
Cilji operacije so: 
 
-  spodbuditi povezovanje med razvojnimi partnerji, 
-  spodbuditi razvojno (inovativno) naravnanost akterjev, 
-  spodbuditi podjetniške aktivnosti na podeželju, 
-  izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja, operacija spodbuja nove   
produkte in storitve ter posledično nova (zelena) delovna mesta. 
 
S prejetimi sredstvi je bolnišnica financirala nakup dodatnega konvektomata za kuhinjo.  
 
Preko MZ se je bolnišnica vključila v projekt nabave nujnih osnovnih sredstev za potrebe 
izvajalcev zaradi epidemije koronavirusa. Vrednost pogodbe je znašala 124.000 EUR. 
Nabave so bile realizirane delno (28 kos bolniških postelj, 28 kos nočnih omaric, 10 kos 
servirnih mizic)  v letu 2020, delno (sterilizator za inštrumente, anestezijski aparat) v letu 
2021 glede na dobavljivost aparatur. 
 
Ker je bilo v letu 2021 izvedenih še nekaj nujnih nabav opreme (stolp za endoskopijo, 
oprema za histeroskopije), bi želeli skleniti z MZ aneks k obstoječi pogodbi, vendar do 
tega ni prišlo, ker je bilo precejšen del sredstev resornemu ministrstvu odvzetih, zaradi 
nerealizacije  nabav v predvidenih rokih.  
 
 
4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje 

 

Tabela 6: Poročanje o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevamo stanje konec leta 
2021: 
 

 Delež 

1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne 
sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš 
informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v 
centralni sistem eNaročanja. 
 

Papirne 
napotnice 
niso več 
v uporabi 

2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši 
ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega 
sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o 
pacientih. 

/ 

3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, 
kjer še niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst 
zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o 
njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč). 

/ 
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V dispanzerju in bolnišnici smo uspešno uvedli projekt e-Recept in e-Napotnice. V 
sistem čakalnedobe.ezdrav.si smo posredovali vse VZS storitve, ki jih bolnišnica izvaja  
in je s tem na seznamu izvajalcev storitev. Kjer je le možno, omogočamo prosti sprejem 
in naročanje na storitev ni potrebno. Neposredno e-naročanje je omogočeno za storitve, 
označene krepkeje:  
 

- Ambulantna histeroskopija 

- Biopsija vulve, perineja in nožnice 

- Dopplerska preiskava z meritvami hitrosti in RI 

- Druge histeroskopske operacije 

- Drugi posegi na materničnem vratu 

- Drugi posegi pri ženskah 

- Drugi posegi v porodništvu 

- Ginekološki pregled na sekundarni ravni – prvi 

- Ginekološki pregled zaradi patološke nosečnosti – prvi 

- Histeroskopski posegi zaradi neplodnosti 

- Kolposkopija 

- Laparoskopija abdomna (diagnostična) 

- Laparoskopska sterilizacija 

- Laparoskopski posegi zaradi neplodnosti 

- Odvzem tkivnega vzorca za histopatološko diagnostiko 

- Operacije ženske urinske inkontinence 

- Operacije ženske urinske inkontinence TVT 

- Operacije zaradi motnje statike medeničnega dna 

- Operativne laparoskopije v ginekologiji 

- Posegi na jajčniku in/ali jajcevodu zaradi benigne patologije 

- Posegi na maternici zaradi benigne patologije 

- Posegi na materinici zaradi maligne patologije 

- Posegi na vulvi zaradi benigne patologije 

- Posegi v maternični votlini v s.a. v dnevni bolnišnici 

- Posegi v nožnici zaradi benigne patologije 

- Posegi v nožnici zaradi maligne patologije 

- Pregled ob neplodnosti ženske – prvi 

- Transvaginalni UZ medenice 

- UZ preiskava notranjih genitalij 

- UZ spremljanje menstruacijskega ciklusa 

- Zdravljenje predrakavih sprememb materničnega vratu 

- Zdravljenje rakavih sprememb na materničnem vratu 
 
 

Na nivoju specialistično ambulantne dejavnosti je prost sprejem in storitev pacientka z 
napotnico lahko opravi takoj. 
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Za naročanje na UZ kolkov novorojenčkov in UZ kolkov dojenčkov neposredno 
naročanje ni možno zaradi pogoja starosti otroka, zato je omogočena triaža napotnice.  
 
4.3. POSLOVNI IZID 

Tabela 7: Poslovni izid po letih v EUR 

 
 LETO 2020 FN 2021 LETO 2021 

CELOTNI PRIHODKI 8.107.951 7.920.000 8.081.287 
CELOTNI ODHODKI 7.666.100 7.920.000 7.881.907 
POSLOVNI IZID 441.851 0 199.380 
Davek od dohodka pravnih oseb 7.416 0 4.961 
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DDPO 434.435 0 194.419 

 
Podrobnejši komentar poslovnega izida je razviden iz računovodskega dela poročila. 
 
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 
Aktualna zakonodaja in ukrepi ZZZS že vrsto let omejujejo izvajalce pri širitvi programov, 
zato smo izvajalci omejeni le na prestrukturiranje programov v okviru dogovorjenih 
pogodbenih vrednosti, pa še to le pogojno. Še vedno nismo uspeli doseči dogovora s 
plačnikom za ustrezno plačilo epiduralne porodne analgezije, ki jo od začetka leta 2021, 
nudimo brezplačno.  Tudi programi porodništva in ginekologije so podcenjeni glede na 
spreminjajoče se tehnologije in doktrine pri zdravljenju ter stroške potrošnega materiala 
za enkratno uporabo.    
 
ZZZS napoveduje izvedbo temeljite stroškovne analize, v katero bo vključenih 10 
bolnišnic, od kliničnih centrov, do splošnih regijskih bolnišnic in specialnih bolnišnic.  Za 
dosego vzdržnega finančnega poslovanja bi bolnišnica potrebovala dvig cene oz. vsaj 
plačilo oskrbe zdravega novorojenca. Poleg tega bi bilo potrebno doseči vračilo 
odvzetega števila kadra, ki se predvideva za izvajanje obsega programa.  
 

6. ČAKALNE DOBE 

 
Vse storitve v specialistični dejavnosti so brez čakalne dobe  in nudimo možnost 
prostega sprejema, kar pomeni, da jih pacientka z napotnico lahko opravi isti dan. 
Čakalne dobe so le pri posegih (do 90 dni), kjer je potrebna priprava na poseg 
(konziliarni pregled, dodatna diagnostika, laboratorijski in drugi izvidi).  
 
 
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

 
Ocena trendov pri poslovanju: 
 

− realizacija dogovorjenega obsega dela, 

− čim hitrejša obravnava brez čakalnih dob, 

− pozitivni rezultati anket,  

− pozitivni kazalniki kakovosti in finančni kazalniki. 
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8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

 
8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 

 
8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 8: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega 
dogovora za pogodbeno leto 2021 

 

KAZALNIK 

 
LETO  
2020 

 

 
LETO  
2021 

INDEKS 
2021 / 2020 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,06 1,03 97 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah  
ZZZS 

3,46 3,34 97 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 47 % 100 % 212 

4. Stopnja odpisanosti opreme 89 % 81 % 91 

5. Dnevi vezave zalog materiala 47 32 68 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1 1 100 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0 0 

8. Kazalnik zadolženosti 0,21 0,18 86 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z 
gibljivimi sredstvi 

3,74 4,50 120 

10. Prihodkovnost sredstev 1,08 1,04 99 

 
 

1. Kazalnik gospodarnosti opozarja na uravnoteženost poslovanja zavoda v 
obračunskem obdobju. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je dosežen 
kazalnik 1 ali večji od 1. Vrednost kazalnika gospodarnosti znaša 1,03, kar kaže na 
dobro  uravnoteženost. 
 

2. Delež amortizacije v pogodbah ZZZS v letu 2021 znaša 3,34. 
 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev kaže, da so bile naložbe v osnovna 
sredstva iz amortizacije v letu 2021 uravnotežene s priznanimi v cenah ZZZS.   
 

4. Kazalnik stopnje odpisanosti opreme za leto 2021 znaša 81% in se je zmanjšal   
glede na leto 2020.  

 
5. Kazalnik dnevi vezave zalog materiala kaže, da so celotne zaloge materiala v letu 

2021 obnovljive povprečno v 32 dneh. Kazalnik je nižji od predhodnega leta. Dnevi 
vezave zalog zdravstvenega materiala znašajo 34 dni, živil pa 11 dni.  
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6. Kazalnik plačilne sposobnosti znaša 1, kar pomeni, da bolnišnica nima težav pri 
zagotavljanju kratkoročne plačilne sposobnosti.  

 
7. Kazalnik zapadlih obveznosti je enak 0, enako kot v predhodnem letu, kar pomeni, 

da so vse obveznosti poravnane v roku.  
 

8. Kazalnik zadolženosti izraža vrednost tujih virov v vseh obveznostih do virov 
sredstev in za leto 2021 znaša 0,18. 
 

9. Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi znaša 4,50 in je v 
primerjavi z letom 2020 višji  za 20%. 
 

10.  Kazalnik prihodkovnosti sredstev kaže, koliko osnovnih sredstev ima zavod 
vloženih na enoto prihodka, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Kazalnik 
prihodkovnosti za leto 2021 znaša 1,04, kar je za 1%  manj od predhodnega leta.  

 

9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI  

 
9.1. KAZALNIKI KAKOVOSTI  

Tabela 9: Kazalniki kakovosti in varnosti 2021 

 

    Vrednosti 2021 
Plan 

vrednosti 

    1/4 2/4 3/4 4/4 2022 

21 Razjeda zaradi pritiska (RZP)           

  1. kazalnik -  vse RZP 0 0 0 0 0 

  2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici 0 0 0 0 0 

  
3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v 
bolnišnico 0 0 0 0 0 

67 Padci pacientov      

  1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici 0 2 1 0 0 

  2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici 0 0 0 0 0 

  3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami 0 0 0 0 0 

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku      

  Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom 
 
1 1 

  Število operacijskih dvoran 1 1 

  Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) - - 

  Število dni obratovanja operacijskih dvoran 255 255 

  Skupna operativna kapaciteta (v minutah)  91.800 91.800 

  Skupni operativni čas  (v minutah) 72.240 80.000 

  Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) 947 900 

  Število načrtovanih operativnih posegov 744 700 

  Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem letu 0 0 

  Delež odpadlih operacij 0 0 

  Število urgentnih operacij 203 150 

  Delež urgentnih operacij 21 % 20% 
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  Izkoriščenost operacijske dvorane 79 % 80% 

  Povprečno trajanje operacije (v minutah) 60 min 60 min 

  
Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških 
posegov (dnevna kirurgija)     

  Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) - - 

  Število dni obratovanja male operacijske dvorane 255 255 

  Skupna operativna kapaciteta (v minutah)  45.900 45.900 

  Skupni operativni čas  (v minutah) 18.840 20.000 

  Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)  1.256 1.200 

  Število načrtovanih operativnih posegov 0 0 

  Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov  0 0 

  Delež odpadlih operacij 0 0 

  Število urgentnih operacij  - - 

  Delež urgentnih operacij - - 

  Izkoriščenost operacijske dvorane 41 % 60 % 

  Povprečno trajanje operacije (v minutah) 15 min 15 min 

71 MRSA           

  
Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne kužnine z 
namenom odkrivanja nosilcev MRSA? da da da da da 

  
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli 
nadzorne kužnine? 80 71 97 63 70 

  
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v 
vaši ustanovi v tem tromesečju 0 0 0 0 0 

  

Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu 
v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo 
nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu) 0 0 0 0 0 

  

Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku 
hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil 
znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile 
odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu) 0 0 0 0 0 

22 Čakalna doba na CT - - - - - 

47 Pooperativna trombembolija - - - - - 

65 Poškodbe z ostrimi predmeti 2 2 2 0 7 

70 Nenamerna punkcija ali laceracija 0 0 0 0 0 

  Higiena rok      

  Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo - - - - - 

  Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih 90 100 

  Neustrezni sprejemi* - - - - - 
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9.2. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI  

Tabela 10: Kazalniki kliničnih poti 

 

ODDELEK KLINIČNA POT 

Bolnišnica KP ambulantni protokol v primeru posilstev 

Bolnišnica KP za prekinitev nosečnosti do 10. tedna 

Bolnišnica KP indikacija za prekinitev nosečnosti (10.- 22.t.g.) 

Bolnišnica KP indikacija za prekinitev nosečnosti po 22. tednu 

Bolnišnica KP za posege  v kratkotrajni splošni anesteziji 

Bolnišnica KP za laparoskopsko sterilizacijo 

Bolnišnica KP za histeroskopije 

Bolnišnica KP oskrba novorojenčka 

Bolnišnica KP prevencija okužbe novorojenčka s streptokokom agalakcije (s.a.) 

Bolnišnica KP premestitev pacientke iz por. operacijskega bloka na gin. oddelek 

Bolnišnica KP za porod v babiški hiši 

Bolnišnica KP za porod v vodi 

Bolnišnica KP za porodno analgezijo z remifentanilom 

Bolnišnica KP za epiduralno porodno analgezijo 

Bolnišnica KP premestitev otročnice iz porodne sobe na porodni oddelek 

Bolnišnica KP pri Mors fet. in utero 

Bolnišnica KP za transfuzijo 

 
 
 
9.3. REZULTATI ANKET UPORABNIKOV STORITEV 

 
Anketiranje pacientk o zadovoljstvu smo prepoznali kot kontinuiran proces. Odgovori in 
mnenja pacientk nam služijo za izboljševanje sistema kakovosti. Ankete so dosegljive na 
spletni strani bolnišnice www.bolnisnica-po.si in vsaka pacientka lahko v miru oceni 
svoje zadovoljstvo z obravnavo v bolnišnici, pa naj bo to ambulantna obravnava ali 
bolnišnična obravnava. K izpolnjevanju ankete je vabljena vsaka obiskovalka 
bolnišnične spletne strani, saj jo po nekaj sekundah ogleda informacij na spletni strani, 
prijazno povabimo k izpolnjevanju. S tem smo dosegli večji delež odgovorov, saj so 
pokrite vse ambulante, ki delujejo v bolnišnici. Vse ankete so anonimne. 
 
Anketa o zadovoljstvu pacientk v dispanzerju za žene 
 
Glavne značilnosti ankete: 
 
- Z oceno 4,6 je ocenjeno vprašanje o zadovoljstvu pacientk z obravnavo zdravnika. 
 

- S povprečno oceno 4,6 je ocenjeno delo medicinske sestre oz. babice, kar je za 0,3 
odstotne točke višje kot leto prej.  

 

- Z oceno 4,7 je ocenjeno vprašanje, ki se nanaša na varovanje zasebnosti pacient. 
 

- Z oceno 4,60 je ocenjena verjetnost, da bi pacientke bile pripravljene priporočiti našo 
ambulanto svojim znankam.  

 

http://www.bolnisnica-po.si/
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Povprečno zadovoljstvo z ambulantno obravnavo pacientk je ocenjeno z oceno 4,6. 
 
 
Anketa o zadovoljstvu porodnic  
 
Glavne ugotovitve pri analizi odgovorov so: 
 

- prevladujejo porodnice v starosti 30-39 let (54%), starost 20-29 let (40%), kar 

pomeni, da se starost porodnic zvišuje; 

- skoraj polovica porodnic je bolnišnico zapustilo v roku 3 dni; 

- zadovoljstvo z osebjem med porodom je ocenjeno povprečno s 4,6; 

- zadovoljstvo z osebjem na porodnem oddelku je ocenjeno povprečno z oceno 

4,2; 

- zadovoljstvo z osebjem na neonatalnem oddelku je ocenjeno povprečno z oceno 

4,5; 

- zadovoljstvo z informiranjem porodnic o njihovem zdravstvenem stanju je 4,2 in 

informiranjem o zdravstvenem stanju novorojenčka je 4,5; 

- varovanje zasebnosti je ocenjeno z oceno 4,6; 

- zadovoljstvo s hrano je ocenjeno z oceno 4,5; 

- zadovoljstvo s čistočo po sobah in sanitarijah je ocenjeno s 4,9 in se je izboljšalo; 

- z oceno 4,5 je ocenjena verjetnost, da bi bile porodnice pripravljene priporočiti 

našo bolnišnico svojim znankam. 

 

Posamezne rezultate ocenjujemo kot dobre. Povprečna ocena je 4,6. 

 
Možni ukrepi za izboljšave: 
 

- poiskati načine za izboljšanje zadovoljstva porodnic na porodnem oddelku, 

- poiskati načine za izboljšanje informiranja pacientk o njihovem zdravstvenem 

stanju na oddelku. 

 
 
Anketa o zadovoljstvu ginekoloških pacientk 
  
Glavne ugotovitve pri analizi odgovorov so: 
 

- delež čakajočih na sprejem več kot eno uro 24%, skoraj polovica (48%) pacientk 
je prišla v obravnavo v manj kot pol ure po prihodu, 

- zadovoljstvo z osebjem pri sprejemu je ocenjeno povprečno z oceno 4,40, z 

obravnavo zdravnika pa 4,6, 

- zadovoljstvo z informiranjem pacientk o njihovem zdravstvenem stanju je 4,1, 

dobljenih informacij ob odpustu pa 4,2, 

- zadovoljstvo z varovanjem zasebnosti 4,4, 

- zadovoljstvo z bolnišnično prehrano 4,1, 

- zadovoljstvo s čistočo po sobah je ocenjeno s 4,5, sanitarijah 4,6, 

- z oceno 4,5 je ocenjena verjetnost, da bi bile pacientke pripravljene priporočiti 

našo bolnišnico svojim znankam. 
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Posamezne rezultate ocenjujemo kot dobre. Povprečna ocena zadovoljstva ginekoloških 

pacientk znaša 4,4.  

 
Možni ukrepi za izboljšave: 
 

- poskušati prilagoditi hrano, saj vemo, da imajo ginekološke pacientke precej 

omejitev pri prehrani;  

- izboljšati proces sprejema in specialistične ambulante. Nekoliko daljše čakanje na 

sprejem je lahko tudi posledica tega, da na specialistične preglede ne naročamo 

in sprejmemo vsako pacientko, ki potrebuje obravnavo, 

- več pozornosti posvetiti informiranju pacientk o njihovem zdravstvenem stanju. 

 
 
9.4. INTERNI STROKOVNI NADZORI 

 

Interni strokovnih nadzori so bili v l. 2021 opravljeni na področju zdravstvene nege 
 
 
9.5. NOTRANJA PRESOJA SISTEMA KAKOVOSTI 

 
V letu 2021 je bila izvedena notranja in zunanja presoja sistema kakovosti s strani 
neodvisne zunanje inštitucije BVQI. Notranja presoja sistema je bila enodnevna in sicer 
je potekala 05.08.2021. Ugotovljenim priporočilom smo določili rok za realizacijo.  
Zunanja presoja je bila kontrolna. Potekala je 14.10.2021. Pri zunanji presoji je bila 
izražena ocena, da smo vzpostavili in vzdržujemo sistem vodenja kakovosti v skladu z 
zahtevami standarda. Ugotovljenih neskladnosti ni bilo, bilo je nekaj priporočil.  
 
V dneh od 31.05. do 02.06.2021 je bila izvedena že tretja zunanja akreditacijska presoja 
bolnišnice s strani ACI. Zahvala za odlično oceno in dosežen nivo PLATINUM gre vsem 
zaposlenim, ki so pri presoji sodelovali. Ugotovljenih je bilo sicer nekaj manjših 
priporočil, katera so bila do konca leta že odpravljena in poslano je bilo odzivno poročilo. 
Certifikat je bolnišnica prejela za naslednja tri leta. 
 
 
9.6. CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2021 

 
 

Proces  Skrbnik Kazalnik 

kakovosti 

Realizacija 

2020 

Realizacija 

2021 

Cilji 2022 Aktivnost za 

realizacijo cilja za 

leto 2022 

Vodstveni 
procesi  

      

Proces 

vodenja Direktor 

Doseganje 
ciljev 
kazalnikov 
kakovosti 

90 % 90% > 80% Polletno preverjanje 

realizacije ciljev 

Glavni procesi       
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Proces  Skrbnik Kazalnik 

kakovosti 

Realizacija 

2020 

Realizacija 

2021 

Cilji 2022 Aktivnost za 

realizacijo cilja za 

leto 2022 

Obvladovanje 

procesa 

bolnišnične 

obravnave 

pacientke 

Direktor Ležalna doba 

 

3,00 3 <3,5 dni 

 

Učinkovita zdravstvena 

obravnava in uporaba 

sodobnih tehnik 

zdravljenja. 

Št. padcev 3 3 < 5 Poučevanje pacientk in 

izvajanje nadzora nad 

rizičnimi pacientkami.  

Delež 

bolnišničnih 

okužb (vse 

okužbe) 

16 7 < 10 Preprečevanje prenosov 

BO z upoštevanjem 

higienskih ukrepov.  

Št. neželenih 

dogodkov 

1 4 < 5 Redna obravnava 

neželenih dogodkov. 

Število 

porodov 

1580 1699 > 1400 Izvajanje promocijskih 

aktivnosti. 

Delež 

spontanih 

porodov 

 

71,27% 72,22 % > 75 % 

 

Varno vodenje porodov v 

okviru strokovnih 

smernic. 

Delež carskih 

rezov 

22% 22,54 % < 20 % Varno vodenje porodov v 

okviru strokovnih 

smernic. 

Delež 

porodov z EA 

40,6% 48,06 % 35-40 % Omogočati pacientkam 

dostopnost do sredstev 

za lajšanje porodnih 

bolečin. 

Delež 

porodov z VE 

6,58% 5,12 % < 6 % 

 

Varno vodenje porodov v 

okviru strokovnih 

smernic. 

Delež 

porodov z 

epiziotomijo 

19,37% 19,37 % < 25% 

 

Preprečevanje hujših 

poškodb porodne poti. 

Delež 

porodov s 

poškodbo 

porodne poti 

(II, III, IV) 

4,19% 3,73 % < 4 % Preprečevanje hujših 

poškodb porodne poti. 

Delež 

induciranih 

porodov 

5,63% 4,41 % < 7 % Induciranje porodov zgolj 

iz medicinskih razlogov. 

Število 

porodov v 

vodi 

12 19 > 15 Omogočati vsem 

nočnicam, ki si to želijo, 

porod v vodi v skladu s 

strokovnimi smernicami. 

Število 

porodov v 

0 0 > 5 Omogočati vsem 

nočnicam, ki si to želijo, 

porod v babiški hiši v 
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Proces  Skrbnik Kazalnik 

kakovosti 

Realizacija 

2020 

Realizacija 

2021 

Cilji 2022 Aktivnost za 

realizacijo cilja za 

leto 2022 

babiški hiši skladu s strokovnimi 

smernicami. 

Uspešnost 

dojenja 

 

96,82% 98,7 % >95 % Spodbujanje in edukacija 

tako pacientk kot 

zdravstvenih delavcev o 

tehnikah in pomenu 

dojenja.  

Obvladovanje  

ambulantne 

obravnave 

 

 

Vodja 

ambulan

tne 

dejavno

sti 

Realizacija 

programa 

specialistične 

ambulante 

117% 127 % 100% Polletni nadzor realizacije 

Realizacija 

programa 

DZŽ 

104 % 103 % > 90 % Polletni nadzor realizacije 

Ocena 

zadovoljstva 

pacientk z 

med. oskrbo   

4,59 4,6 > 4,5 

 

Izvajanje kakovostne in 

varne obravnave 

Izpolnjevanje 

programa 

preventive 

96% 104 % > 90 % 

 

Polletni nadzor 

realizacije. 

ZORA program na 

lokalnem nivoju 

Obvladovanje 

procesa 

oskrbe 

oddelkov in 

pacientk z 

zdravili in 

medicinskimi 

pripomočki 

Vodja 

lekarne 

Delež DDD 
na BOD 

24,97 %. n.p < 26% 

 

Vzgoja in opozarjanje 

preudarno rabo 

antibiotikov. 

Delež 
zapadlih 
zdravil in MP 
v lekarni 
(finančna 
vrednost) 

0,064% 0,14 % < 1% 

 

Redno pregledovanje 

datumom zapadlosti. 

Zavračanje zdravil s 

kratkim rokom uporabe 

dobavitelju ob dobavi. 

Št. nadzorov 

shranjevanja 

zdravil na 

oddelkih 

1 2 > 2 Izvajanje nadzorov po 

planu. 

Podporni procesi       

Vodenje virov Vodja 

FRS, 

PD, 

PDZN, 

Vodja 

vzdržev

anja, 

ZOBO 

Dnevi 
obračanje 
zalog 
materiala 

47 32 < 35 dni Mesečno spremljanje 

kazalnika in obveščanje 

naročnikov (vodja 

lekarne, vodja kuhinje, 

PDZN). 

Boleznine < 
30 dni 

607 605 < 500 dni Promocija zdravja na 

delovnem mestu 

Boleznine > 
30 dni 

109 502 < 600 dni Promocija zdravja na 

delovnem mestu 

Realizacija 
plana 
vzdrževanja 

100% 100 % 100% Mesečni nadzor nad 

realizacijo plana 
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Proces  Skrbnik Kazalnik 

kakovosti 

Realizacija 

2020 

Realizacija 

2021 

Cilji 2022 Aktivnost za 

realizacijo cilja za 

leto 2022 

Št. 
bolnišničnih 
okužb 
(MRSA) 

0 0 < 10 Pravočasno odkrivanje in 

preprečevanje prenosov 

BO. 

Higiena rok 73 90 > 75% Ozaveščanje zaposlenih 

o pomembnosti higiene 

rok. 

Količina 

neinfektivnih 

odpadkov iz 

zdravstva  

 

21.030 kg 25.510 kg <20.000 kg Striktno ločevanje 

odpadkov.  

Izbira materialov za 

večkratno uporabo. 

Obvladovanje 

procesa 

nabave 

PD Delež 
reklamacij na 
vse dobave. 

2% 2,3 % < 3 % Sodelovanje z dobavitelji, 

ki se izkažejo za 

verodostojne. Redno 

ocenjevanje dobaviteljev. 

Obvladovanje 

procesa 

prehrane 

Vodja 

kuhinje 

Izvidi brisov 

pozitivni 

 0 0 0 Skrb za čistočo in strikno 

upoštevanje Načrta 

čiščenja. 

Spoštovanje čistih in 

nečistih poti. 

Zadovoljstvo 

pacientk z 

bolnišnično 

prehrano. 

4,39 4,6 > 4 Upoštevanje analiz 

izvedenih anket in 

podanih pripomb 

pacientk. 

Obvladovanje 

procesa 

oskrbe s 

tekstilijami 

Vodja 

pralnice 

Odpis 

drobnega 

inventarja 

  

7,177 10.034 <8.000 € Negovati perilo po 

standardih čim manjšega 

odpisa.  

Vrednost 

letne nabave 

tekstila 

7.130 8.275 <9.000 € Racionalna nakupi 

novega perila. 

Proces 

merjenja, 

analiziranja in 

izboljševanja 

PDZN Zadovoljstvo 

pacientk 

 

4,54 4,5 > 4 

 

Upoštevanje predlogov in 

pobud pacient iz preteklih 

merjenj. Kakovostna in 

varna zdravstvena 

obravnava. 

Zadovoljstvo 

zaposlenih 

n.p. 4,2 > 3 Skrbeti za zagotavljanje 

dobrih delovnih pogojev. 
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10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

 
V skladu z Zakonom o javnih financah je zunanja revizijska služba izvedla redni letni  
notranji nadzor, ki je bil usmerjen v izplačilo dodatkov, povezanih s Covid-19. Cilj 
preveritve je bil podati zagotovilo, da delovanje kontrolnega sistema na področju izplačil 
dodatkov, vezanih na Covid-19 zagotavlja poslovanje v skladu s predpisi. Cilj notranje 
revizije je notranji revizor dosegel s postopki opazovanja, pregledovanja, preizkušanja in 
vzorčenja. Revizijski pregled je bil opravljen na izbranem vzorcu dokumentov. Revizija je 
preverila: 

- Ali so bile na področju obračuna in povračila stroškov v povezavi z epidemijo 
upoštevane ustrezne pravne podlage? 

- Ali so bili dodatki pravilno obračunani? 
- Ali so bili zahtevki za povračilo sredstev za dodatke poslani skladno z navodili? 

 
Podana priporočila: 
 

- Notranji revizor je zavodu podal priporočilo, naj vzpostavi tak sistem vnosa ur v 
evidence delovnega časa, da bosta oseba, ki vnaša podatke in oseba, ki je 
odgovorna za obračun plač, ločeni.  

- Zavod naj posodobi Pravilnik o delovnem času in ga uskladi z dejanskim stanjem. 
- Zavod naj natančno upošteva določila izdanih sklepov in izdela sezname 

upravičencev do dodatka za delo v rizičnih razmerah. 
- Zavod naj v internem pravnem aktu opredeli čas izplačila dodatkov. 
- Zavod naj pri izplačilu dodatka na plačilni listi napiše, na kateri mesec se izplačilo 

nanaša.  
 

Zavod bo v zakonskem roku pripravil odzivno poročilo in notranjemu revizorju 
poročal o izvedenih ukrepih.  

 
 
11. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 

 
Večina ciljev, zastavljenih v l. 2021, je bilo realiziranih. Veliko tveganje za bolnišnico je 
tako v letu 2020, kot tudi v letu 2021 predstavljala možnost vnosa okužbe v bolnišnico in 
s tem množična obolevnost med pacientkami in zaposlenimi. Do tega ni prišlo, bo pa 
potrebno še naprej veliko pozornosti namenjati bolnišničnim okužbam in kazalniku 
higiene rok.  
Specifičnost leta je prepoznana tudi na kazalnikih,  ki so povezani z bolniškimi in drugimi 
odsotnostmi. Poleg bolniških so bile velika težava tudi odsotnosti zaradi izolacije, 
karantene ali varovanja otrok.  
 
Leto je bilo zaradi epidemije in bojazni glede dobav posebno tudi pri kazalniku obračanja 
zalog, saj je bilo potrebno zaloge povečati iz preventivnih razlogov.  
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12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA 

 
- Zaradi razglašene epidemije so bile tudi v letu 2021 izveden šole za starše po 

sistemu on-line. Za izvedbo predavanj na tak način smo poželi veliko pohval, saj je 
bil tak način edini možen za ohranitev stika z nosečnicami. Osnovnim predavanjem 
so bila dodana tudi predavanja o epiduralni porodni analgeziji in v zadnjem času tudi 
predavanja kot predpriprava za porod v vodi.  Za nosečnice so vsa predavanja 
brezplačna in se lahko vključijo ne glede na to, kje načrtujejo porod. V letu 2021 so 
on-line predavanja dosegla na tečaju zgodnje nosečnosti 204 slušateljev, na tečaju 
predporodne priprave 1.195 slušateljev in 174 slušateljev predavanja glede poroda v 
vodi ter 105 slušateljev predavanja o epiduralni analgeziji.   

 
- Bolnišnica zagotavlja dejavnosti, za katere so zaposleni usposobljeni (področje 

ginekologije in porodništva, pediatrije, anestezije). 
 
- Bolnišnica daje možnosti za zaposlitev in pozitivno vpliva na izobrazbeno strukturo v 

lokalni skupnosti. 
 
- Bolnišnica nudi storitve (pranje, kuhanje) zunanjim uporabnikom (zdravstveni dom, 

center za socialno delo, reševalna postaja, zdravniki zasebniki). V letu 2021 je bilo  
preko Centra za socialno delo Postojna in Zavoda Pristan razdeljenih okrog 2000 
kosil na dom ljudem, ki potrebujejo pomoč na domu.  

 
- Večje število obiskovalcev bolnišnice  iz regije in drugod vpliva na storitvene 

dejavnosti v lokalnem okolju. 
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13. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 

POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

 

13.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

 
13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 je v prilogi. 

 
Na dan 31.12.2021 je bilo v zavodu zaposlenih 104 delavcev. Z upoštevanjem njihove 
dejanske  prisotnosti na delovnem mestu (invalidska upokojitev, delna zaposlitev) je 
število sledeče: 
 
 

Delovno mesto 
 

2021 

Direktor 1 

Pom. direktorja za področje zdravstvene nege 1 

Pom. direktorja 1 

Zdravnik specialist ginekologije in porodništva 5,40 

Zdravnik specialist anesteziologije z reanimatologijo 3 

Zdravnik specialist pediater 2 

Zdravnik specializant ginekologije in porodništva 3 

Bolnišnični farmacevt specialist 1 

Farmacevt III 1 

Dipl. medicinska sestra  - operacijska medicinska sestra 5 

Dipl. medicinska sestra v anesteziji 2 

Dipl. medicinska sestra v negovalni enoti 7 

Dipl. medicinska sestra v intenzivni negi 3 

Dipl. babica dispanzerska dejavnost 1 

Dipl. babica v porodnem bloku IT III 14 

Dipl. babica v negovalni poporodni negi 2 

Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji 1 

Srednja medicinska sestra v intenzivni negi 16,50 

Srednja medicinska sestra v negovalni enoti - pripravnik 1 

Strežnice  7 

Zdravstveni administrator 2 

Uprava in računovodstvo 4 

Vzdrževalci 2 

Kuhinja 9 

Pralnica 5 

 
SKUPAJ 

 
100,90 
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V letu 2021 smo delovno razmerje sklenili z 10 delavci:   
      
- Višji zdravnik specialist PPD 1        (1x) nedoločen čas 
- Zdravnik sekundarij          (2x) določen čas  
- Zdravnik specializant III PPD 2        (1x) določen čas 
- Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti      (4x) določen čas  
- Srednja medicinska sestra v neg. enoti – pripravnik   (1x) določen čas 
- Zdravstveni administrator         (1x) določen čas  
 
V letu 2021 je delovno razmerje prenehalo 9 delavcem: 
 
- Zdravnik sekundarij            2 x potek pogodbe o zaposlitvi 
- Dipl. med. sestra – operacijska med. sestra            1 x upokojitev 
- Dipl. medicinska sestra v neg. enoti          1 x sporazumna prekinitev 
- Srednja medicinska sestra v intenzivni enoti        2 x upokojitev  
- Srednja medicinska sestra v negovalni enoti        1 x sporazumna prekinitev 
- Srednja med. sestra v negovalni enoti – pripravnik      1 x  potek pogodbe o zaposlitvi 
- Perica II               1 x upokojitev 
 
Sprememba zaposlitve:   
 
Dvema zaposlenim, ki so imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se je v 
letu 2021 izdala nova pogodba za nedoločen čas. 
 
Prerazporeditev in napredovanja:  
 
V letu 2021 so bile izvedene tudi prerazporeditve delovnih mest in sicer kot sledi: 
- zdravnik specializant II PPD 1 → zdravnik specializant I PPD 1 
- dipl. babica v ambulanti → dipl. babica v negovalni poporodni negi 
- diplomirana babica v por. bloku IT III → dipl. babica v negovalni poporodni negi 
- pomožni delavec II → pomočnik dietnega kuharja III 
- pomožni delavec II → perica II. 
 
Delavci, ki so 01.04.2021 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred, so zaradi 
interventnih ukrepov na področju plač v javnem sektorju pridobili pravico do dejanskega 
izplačila plač iz naslova napredovanja v višji plačni razred, dne 01.12.2021. Napredovalo 
je 35 zaposlenih.  
 
Z  20. 11. 2021 prične veljati Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije (UL RS, št. 181/21), ki ureja zlasti višje uvrstitve delovnih 
mest v plačne razrede in razporejanje zaposlenih na nova delovna mesta. Izdanih je bilo 
82 novih pogodb o zaposlitvi.  
 
12.1.2. Ostale oblike dela 

 

V letu 2021 je imela bolnišnica sklenjenih 27 podjemnih pogodb in sicer: 
 

- za zagotavljanje 24-urne nujne medicinske pomoči, 
- za strokovne storitve s področja ginekologije (nuhalna svetlina, amniocinteze, DZŽ), 
- nadomeščanje odsotnosti (dopust, bolniška) v tehničnih službah,  
- sodelovanje v etični komisiji. 
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V letu 2021 so bila zaposlenim izdana naslednja soglasja za: 
 
- opravljanje zdravstvenih storitev v ZD Sežana (zdravnik ginekolog, 2x)  
- opravljanje zdravstvenih storitev v ZD Postojna (zdravniki anesteziologi, 3x), 
- opravljanje zdravstvenih storitev v SB Jesenice (zdravnik ginekolog, 1x), 
- opravljanje predavanj na Univerzi Ljubljana, Zdravstvena fakulteta (dipl. babica 1x) 

 
 
13.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 
Specializacija zdravnikov se izvaja v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V bolnišnici 
smo v letu 2021 beležili tri specializante s področja ginekologije in porodništva. 
 
V okviru programa kroženj drugih specializacij (urgentne medicine, družinske medicine 
in anesteziologije z reanimatologijo), prihajajo na eno do dvomesečno oz. večmesečno 
kroženje specializanti od drugod.  
 
V Bolnišnici Postojna specializanti opravljajo tudi izbirni del sekundariata v obliki najmanj 
dvomesečnih kroženj.  
 
Pripravništvo sta v letu 2021 opravili dve srednji medicinski sestri. Novi programi 
zdravstvene nege, razen poklic tehnik zdravstvene nege,  pripravništva ne predvidevajo. 
 
 
13.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

Vse spremljajoče dejavnosti so ostale v lastni režiji bolnišnice. Tako ima bolnišnica 
dober nadzor nad kakovostjo in stroški izvajanja čiščenja ter dejavnostjo pranja perila in 
kuhinje. Presežke kapacitet ponujamo zunanjim odjemalcem (zdravstveni dom, 
reševalna postaja, zasebniki in koncesionarji) in predstavljajo prihodek, pridobljen na 
trgu.  

 
13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2021 

 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 je v prilogi. 

V letu 2021 smo nabavili za 295.233 EUR medicinske opreme in 61.660 EUR 
nemedicinske opreme.  
 
 

13.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči 

 
Bolnišnica Postojna ni v mreži urgentnih centrov. 
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13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021 

   
Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 je v prilogi. 
 
Celotna vrednost vzdrževalnih del je dosegla 123.329 EUR. Od tega je bilo 83.769 EUR 
sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje opreme in zgradbe ter 39.560 EUR  
sredstev za investicijsko vzdrževanje.  
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RAČUNOVODSKO 
POROČILO ZA LETO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Računovodsko poročilo pripravila:  Nika Strle Sojer 

Odgovorna oseba zavoda: Direktor: Aleksander Merlo, dr. med. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 
 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 
134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/90): 
Kopije računovodskih izkazov oddanih na AJPES: 

a) Bilanca stanja  
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (priloga 1/A) 
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka (priloga 3/A) 
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 

3/A-1) 
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

(priloga 3/B) 
 

Kopija potrdila o oddaji na AJPES. 
 

2. Obrazci ministrstva:  
 

- Obrazec 1: Delovni program 2021 
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 
- Obrazec 7: Izdatki za IT 2021 
 

 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

  2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 
  2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb 
določenih uporabnikov 

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

      3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2020 
      4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2021 
 
 
 

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

 
Bilanca stanja je v prilogi. V nadaljevanju podajamo podrobnejšo razlago k 
spremembam postavk v bilanci stanja in vzrokih zanje po posameznih skupinah kontov. 
 
 
1.1. SREDSTVA 

 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve (AOP 002 in 003) 
 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 
                                                                             
                                                                      v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2020 2021 Indeks  

21/20 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - - - 

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja - - - 

003 Dolgoročne premoženjske pravice 34.153 32.128 94 

005 Druga neopredmetena sredstva - - - 

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj - - - 

007 
Neopredmetena sredstva v gradnji ali 
izdelavi 

- - - 

00 Skupaj AOP 002 34.153 32.128 94 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 32.057 28.606 89 

00-01 
Sedanja vrednost neopredmetenih 
sredstev 

        
2.096 

         
3.522         

           
168              

           
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 
se je v letu 2021 spremenila za nove nabave v višini 2.607 EUR in izločitve v višini 4.633 
EUR. Nabavna vrednost znaša 32.128 EUR, odpisana vrednost se je povečala za 
strošek amortizacije v višini 1.182 EUR in znaša 28.606 EUR. Sedanja vrednost je 3.522 
EUR. 
 

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  
 
     
                                                   v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

21/20 

020 Zemljišča - - - 

021 Zgradbe 5.058.811 5.058.811 100 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine - - - 

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi - - - 

029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe - - - 

02 Skupaj AOP 004 5.058.811 5.058.811 100 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 3.854.057 4.005.821 104 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   1.356.519 1.052.990 78 
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Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2021 ni spremenila in znaša 5.058.811 EUR. 
Odpisana vrednost nepremičnin se je povečala za vrednost amortizacije in znaša  
4.005.821 EUR, sedanja vrednost pa je 1.052.990 EUR. 
 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 
 

- zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – spremembe v letu 2021 niso nastale. 
     Stanje 31. 12. 2021 znaša 5.058.811 EUR. 
- nepremičnina se vodi pod št. 900/18, k.o. 2490 Postojna. 

 
Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki se kot kopija 
hrani v  dokumentaciji ustanovitve pravne osebe - zavoda.   
 
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
(AOP 006 in 007) 
 

                                                          v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2020 2021 Indeks  

21/20 

040 Oprema 2.017.768 2.308.535 114 

041 Drobni inventar 370.226 349.048 94 

042 Biološka sredstva - - - 

043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v 
tuji lasti 

- - - 

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 147 147 100 

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

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

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

- - - 

04 Skupaj AOP 006 2.388.141 2.657.730 111 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 2.134.655 2.160.829 101 

053 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena 
osnovna sredstva v tuji lasti 

- - - 

04-05 Sedanja vrednost opreme 253.486 496.901 196 

                             
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2021 
povečala  za nove nabave v vrednosti 359.500 EUR in izločitve v višini 91.937 EUR ter 
znaša 2.657.730 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.160.829 EUR, sedanja vrednost 
znaša 496.901 EUR in je višja za 96% od predhodnega leta. 
 

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP008) 
 

Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2021 ne izkazujemo. 
 
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP009) 
 

Dolgoročno danih posojil in depozitov na dan 31.12.2021 ne izkazujemo.  
.  

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP010) 
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Dolgoročne terjatve iz poslovanja na dan 31.12.2021 ne izkazujemo. 

 
 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
 

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

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2021, znašajo 20 EUR. 
 
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 
014) 
 

Denarna sredstva na računu pri Upravi za javna plačila Postojna znašajo na dan  
31. 12. 2021 skupaj 3.255.475 EUR. 

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 53.612 EUR. Stanje terjatev predstavlja  manj 
kot 1% celotnega prihodka, kar pomeni, da se večinoma poravnavajo v 30 dneh, 
izjemoma lahko tudi v drugačnih rokih.   
 
Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.  

 
Pregled petih največjih kratkoročnih terjatev po partnerjih: 

                                                                                              v EUR brez centov    

Zap.št. Naziv kupca Znesek 

1. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z. 5.001 

2. Triglav d.v.z. 8.071 

3. Generali d.d. 3.236 

4. Zavod Pristan d.o.o. 7.810 

5. Sabatić Dragana 2.706 

 
                                

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 
 
Dani predujmi in varščine na dan 31.12.2021, znašajo 586 EUR in se nanašajo na 
terjatve do zaposlenih iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.   

 
 
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta (AOP 017) 

 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2021, 
znašajo 395.582 EUR.  
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                    v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta 2020 2021 Indeks 
2021/2020 

140 Kratkoročne terjatve iz naslova storitev 
do neposrednih uporabnikov proračuna 
države 

295.390 36.198 12 

141 Kratkoročne terjatve do neposrednih 
uporabnikov proračuna občin 

958 575 60 

142 Kratkoročne terjatve do posrednih 
uporabnikov države 

3.847 9.159 238 

143 Kratkoročne terjatve do posrednih 
uporabnikov proračuna občin 

3.451 5.605 162 

144 Kratkoročne terjatve iz naslova prometa, 
storitev ZZZS 

55.245 344.045 623 

 

 
Pregled petih največjih kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN po partnerjih:                                                                          
                           

                   v EUR, brez centov 

Zap. 
št. 

Datum 
zapadlosti 

Naziv kupca Znesek Datum 
terjatve 

1. 2.2.2022 Ministrstvo za zdravje 36.198 18.1.2022 

2. 2.3.2022 ZZZS Ljubljana, OE Koper 344.045 31.1.2022 

3. 5.2.2022 Center za socialno delo Postojna 5.240 6.1.2022 

4. 19.2.2022 Zdravstveni dom Postojna 5.444 20.1.2022 

5. 9.2.2022 UKC Ljubljana 1.669 10.1.2022 

 
Izkazane terjatve so običajno poravnane  v roku zapadlosti. 
 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 
 

Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2021 nismo imeli. 
 
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 
 

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2021, znašajo 1.240 EUR in 
predstavljajo terjatve za plačila s kreditnimi karticami. 
 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
 

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2021 znašajo  16.390  EUR in so prikazane 
v spodnji tabeli. Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na terjatve do ZPIZ in ZZZS, za 
refundacijo nadomestil plač za invalidnine, nego in daljše boleznine v višini 14.305 EUR. 
Ter terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb v višini 1.837 EUR. Terjatve za vstopni 
davek na dodano vrednost znašajo 248 EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Letno poročilo 2021 
 

40 

                                       
                                                                                                                    v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

2021/2020 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih 
institucij 

        
8.691 

   
16.142         

       
186 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano 
vrednost 

       
223 

       
248 

 
111 

175 Ostale kratkoročne terjatve - - - 

179  Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih 
terjatev 

- - - 

17 SKUPAJ 8.914 16.390 184 

 
 
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 
 

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2021 znašajo 82 EUR in so naslednje: 
 

                                                  v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

2021/2020 

190 Kratkoročno odloženi odhodki 23.787 82 1 

191 Prehodno nezaračunani prihodki - - - 

192 Vrednotnice  - - - 

199 Druge aktivne časovne razmejitve - - - 

19 SKUPAJ 23.787 82 1 

 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma kratkoročno 
odložene odhodke. Izkazujejo se v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ki dokazujejo 
njihov nastanek in obstoj. 

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene stroške za  
avtomobilsko zavarovanje.  

 
C) ZALOGE  

 
Stanje zalog materiala na dan 31.12.2021 znaša 89.935 EUR in so za 29% nižje kot 
zaloge po stanju na dan 31.12.2020. 
 

                                                    v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta 2020 2021 Indeks 

21/20 

3100 Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala 
 

  123.023 86.772 70 

3102 Zaloge živil 
 

3.322 3.163 95 

3103 Zaloge tekstilnega materiala 
 

- - - 

31 SKUPAJ 126.345 89.935 71 

 
 
 
 
 



Letno poročilo 2021 
 

41 

 
Zaloge zdravil in sanitetnega materiala ter živil zadoščajo za 32 dni. Zaloge vrednotimo 
po nabavnih cenah, porabo pa po povprečnih drsečih cenah. Zaloga zdravil in 
zdravstvenega materiala predstavlja 96% delež, živil pa 4% delež od vseh zalog 
materiala. 
 
V letu 2021 nismo imeli zalog drobnega inventarja.. 
 
 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 
(AOP 035) 
 

Stanja kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31.12.2021, ne 
izkazujemo.  
        

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2021 znašajo 403.071 EUR in se 
nanašajo na: 
 
a) obveznost za izplačilo plač in prispevkov za mesec december v višini 369.834 EUR. 
Obveznost do zaposlenih bo poravnana v celoti 10.2.2022. 
 
b) obveznost za 2% delovno uspešnost za leto 2021; višini 33.237 eur. 

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo 314.866 EUR. 
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni oz. občasno v daljših, 
dogovorjenih plačilnih rokih.  

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2021 znašajo 35.572 EUR in 
se nanašajo na naslednje obveznosti: 
 

                                                   v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

2021/2020 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 29.446 9.722 33 

231 Obveznosti za DDV 2.415 2.060 85 

233 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih 
menic in drugih plačilnih instrumentov 

- - - 

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja 

12.674 15.633 123 

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od 
prejemkov zaposlenih 

- 8.157 - 

23 SKUPAJ 38.441 35.572 92 
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Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta (AOP 039) 

 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2021 
znašajo 91.522 EUR. Povečale so se za 29% v primerjavi s predhodnim letom in se 
nanašajo na naslednje obveznosti:  

 
                                                          v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

2021/2020 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 2.761 2.955 107 

241 
Kratkoročne obveznosti do proračunov 
občin 

- - - 

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 
uporabnikov proračuna države 

57.657 74.943 130 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 
uporabnikov proračunov občin 

10.482 13.624 130 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ - - - 

 - ZZZS - - - 

 - ZPIZ - - - 

24 SKUPAJ 70.900 91.522 129 

                            
 
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 
 
Kratkoročnih obveznosti do financerjev na dan 31.12.2021 ne izkazujemo. 

 
     Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2021 ne izkazujemo. 

 
      Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 
 
Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2021, znašajo 1.442 EUR in vključujejo 
naknadno priznane stroške od uvoza endoskopske opreme v mesecu decembru 2021.        

 
 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  
 
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju 
stroškov amortizacije 

 
                  v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

stanje na dan 31. 12. 2020 114.416 

+ prejete donacije 31.608 

- zmanjšanje amortizacije v breme donacij 28.789 

stanje na dan 31. 12. 2021 117.235 
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Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 
 

Dolgoročnih rezervacij na dan 31.12.2021 ne izkazujemo. 
 
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  
 

Dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2021 ne izkazujemo. 
 

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  
 

Na kontih podskupine 970 in 971 - dolgoročne obveznosti; ne izkazujemo obveznosti.  
 

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva  
 

Stanje  obveznosti  za  neopredmetena  sredstva in opredmetena osnovna sredstva na  
dan 31.12.2021 znaša 3.565.830 EUR. 
 
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 

 

             v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

 
stanje na dan 31. 12. 2020 

3.459.873 

 - 

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja - 

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine  - 

+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja       124.163 

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev - 

+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za 
izveden nakup osnovnih sredstev 

- 

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme 
obveznosti do virov sredstev (konto 4629) 

18.206 

stanje na dan 31. 12. 2021 3.565.830 

 
 
Zmanjšanja stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov 
sredstev smo obračunali v višini 18.206 EUR. Gre za amortizacijo od namensko 
pridobljene opreme od ustanovitelja. 
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Konti skupine 985 -  Presežek prihodkov nad odhodki   
 

              
                v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK 

stanje na dan 31. 12. 2020 642.378 

- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih 
sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 

- 

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 
od dohodka  (iz priloge 3 – AOP 891) 

   194.419 

- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 
od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892) 

- 

- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) 

- 

+/- ----------------- - 

stanje na dan 31. 12. 2021 836.797 

 
 

Stanje na kontih skupine 98 je bilo usklajeno z ustanoviteljem v skladu s Pravilnikom o 
načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu 
(Ur.l.št.108/13). 
 
Tako stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan 31.12.2021 
izkazuje Bolnišnica Postojna znaša 4.402.627 EUR. 

 
 
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV   

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 je v prilogi. 

 
2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

                                                                                                                       v EUR, brez centov 

PRIHODKI 
Realizacija 

2020 
FN 

2021 
Realizacija 

2021 

IND  
real. 

2021 / 
FN 2021 

STRUK-
TURA 
2021 

- proračunski prihodki – Covid 19 911.897 650.000 709.375 109 9 

- iz obveznega zavarovanja 5.951.556 6.000.000 6.139.471 102 75 

- prihodki od subvencij za specializante 105.997 195.000 153.922 79 2 

- iz dodatnega prost. zavarovanja 512.498 515.000 467.951 91 6 

- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, 
od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, 
od ostalih plačnikov in od konvencij    

374.970 325.000 323.203 99 4 

- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 232.674 225.000 276.329 123 3 

- finančni prihodki 0 0 0 -  

- drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki 18.359 10.000 11.036 110 1 

SKUPAJ PRIHODKI 8.107.951 7.920.000 8.081.287 102 100 
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Celotni prihodki doseženi v letu 2021 so znašali 8.081.287 EUR  in so bili za 26.664 
EUR nižji od doseženih v letu 2020 in za 2% višji od načrtovanih iz sledečih razlogov:  
 
1. povečanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS-ja, zaradi povečanja uvrstitve 

uslužbencev v višje plačne razrede v mesecu novembru 2021. 
 
2. drugi razlog za povečanje celotnih prihodkov je skladen z Zakonom o izvrševanju 

proračuna, ko so se izvajalcem zdravstvenih dejavnosti povrnili priznani stroški za 
osebno varovano opremo, razkužila in stroški opravljenih testov na prisotnost 
virusa Covid-19, v višini 17.217 EUR. 
 

3. znesek, financiran prav tako iz proračuna R Slovenije, ki ga je nakazalo 
Ministrstvo za zdravje je višje od načrtovanega za 59.375 EUR: 
- je bilo namenjeno za financiranje  dodatka za delo v rizičnih razmerah po 
11.točki 39.člena KPJS  
- ter stroškov dela zaposlenih, zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih 
potreb za obdobje od 1.11.2021 do 31.12.2021.  
 

Ocenjujemo, da je na porast celotnega prihodka delno vplivala tudi epidemiološka 
situacija in financiranje zdravstva iz tega naslova, v skupni višini 709.375 EUR. 
 
Prihodki od poslovanja predstavljajo več kot 99%, finančni prihodki in drugi (izredni) 
prihodki predstavljajo manj kot 1% v strukturi celotnih prihodkov. 
  
Prihodki od poslovanja so v letu 2021 znašali 8.070.251 EUR in so nižji za 19.341 
EUR od doseženih v letu 2020. 
 
Finančnih prihodkov v letu 2021 ni bilo. 
 
Drugi prihodki so v letu 2021 znašali 9.035 EUR in predstavljajo neobičajne 
postavke. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih. V letu 2021 so to prejete donacije 
v višini 3.240 EUR, prejete odškodnine od zavarovalnice iz naslova zavarovanja 
premoženja v višini 3.868 EUR, drugi izredni prihodki 427 EUR, in šola za starše 
1.500 EUR, financirana od Občine Pivka. 
 
Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 2.001 EUR in se nanašajo na prodajo 
starega ultrazvočnega aparata. 
 
Neplačani prihodki znašajo 418.196 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek 
tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 5%. 
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2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 
                                                                                                          v eurih, brez centov 

 
Skupina odhodkov 

Realizacija 2020 Realizacija 2021 Indeks 

EUR Delež EUR Delež R21/R20 

Stroški materiala 1.251.314 16 1.291.190 16 103 

Stroški storitev 1.577.366 21 1.514.643 19 96 

Stroški dela 4.585.960 60 4.810.150 61 105 

Amortizacija 236.388 3 251.993 3 107 

Drugi stroški 12.961 - 11.081 1 85 

Finančni odhodki 42 - 6 - 14 

Drugi odhodki 2.069 - 904 - 44 

Prevrednotovalni 
poslovni odhodki 

- - 1.940 - - 

SKUPAJ 7.666.100 100 7.881.907 100 103 

 

Celotni odhodki doseženi v letu 2021 so znašali 7.881.907 EUR in so bili za 3% višji od 
doseženih v letu 2020 in  za 1% nižji od načrtovanih.  
 
Največji delež v celotnih odhodkih je strošek dela, ki znaša 61%, sledijo stroški storitev  
19%, strošek materiala 16%, amortizacija 3%, drugi stroški 1%, finančni odhodki, drugi 
odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki skupaj bremenijo celotne stroške v višini 
2.850 EUR. 
 
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 
 
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV   
 

(AOP 871) so v letu 2021 znašali 2.805.833 EUR in so bili za  1% nižji  od doseženih 
v letu 2020 in za 2% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 35%.  

 
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 
1.291.190 EUR in so bili za 3% višji od doseženih v letu 2020 in za 2% višji od 
načrtovanih. Delež materiala v strukturi glede na celotne odhodke zavoda znaša 16%.  
 
Poraba zdravstvenega materiala je znašala 964.406 EUR, poraba nezdravstvenega 
pa 326.784 EUR. Beležimo povečanje porabe zdravstvenega materiala za 5%. 
Največje povečanje glede na predhodno leto in na plan je na postavki medicinski 
potrošni material, z indeksom  167. 
 
Bolnišnica Postojna je prejela brezplačna zaščitna sredstva (maske), v vrednosti 
60.950 EUR, iz državnih blagovnih rezerv. 
 
Podrobnejša analiza porabe po posameznih vrstah materialov in s primerjavo porabe 
na preteklo leto oz. na planirane vrednosti je v prilogi v Obrazcu 2, I.del. 
 
V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic (ZIUZEOP) je Bolnišnica Postojna uveljavljala oprostitve 
uvoznih dajatev in DDV za zaščitna sredstva in opremo. 
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Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 
1.514.643 EUR in so bili za 4% nižji od doseženih v letu 2020 in za 5% nižji od 
načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 19%.  
 
Pregled stroškov in storitev za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in 
avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje 
izvajalce:  

 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                          V EUR, brez centov 

 Podjemne 
pogodbe 

Število 
izvajalcev 

JZ, s.p. 
in d.o.o. 

Število 
izvajalcev 

A.Vrste zdravstvenih storitev     

1.Zunanji izvajalci     

Oploditev z biomedicinsko 
pomočjo 

11.394 3 382.781 2 

Genetsko testiranje - - 8.300 1 

24 urna služba pediatrija 121.775 8 - - 

24 urna služba ginekologija 3.261 1 - - 

24 urna anesteziologija 30.964 2 - - 

Dispanzer za žene+pripravnost 
ginek. 

53.185 4 2.304 1 

Specialistična ginekološka 
ambulanta 

30.660 1 1.064 1 

Socialna služba 564 2 - - 

fizioterapija 3.749 1 - - 

Izvedba operativnega posega 269 1 - - 

2. Lastni zaposleni - - - - 

B.Vrste nezdravstvenih storitev     

1.Zunanji izvajalci     

Tehnično vzdrževanje 5.778 2 - - 

Kuhinja  2.669 1 - - 

Zdravstvena administracija 611 1 - - 

SKUPAJ 264.879 27 394.449 5 

 
       

Pregled stroškov nezdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev 
 

Zap. 
št. 

Vrste storitev, ki se opravljajo preko 
zunanjih izvajalcev za nezdravstvene 
storitve 

Strošek 
v letu 2021 

Število 
zunanjih 

izvajalcev 

1. Vzdrževanje opreme in infrastrukture 90.290 56 

2. Komunalne storitve 39.151 6 

3. Vzdrževanje IT in opreme 33.039 10 

4. Druge storitve 6.020 10 

5. Čiščenje prostorov in okolice 2.641 3 

6. Prevozne storitve 10.672 2 

7. Kakovost, javna naročila, projekti, revizija 44.444 8 

8. Pravne storitve 32.409 2 

9. Varstvo pri delu in drugo 11.523 10 

 SKUPAJ 270.189 107 
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2.) STROŠKI DELA  
 
so v letu 2021 znašali 4.810.150 EUR in so bili za 5% višji od doseženih v letu 2020 in 
za 9.850 eur nižji od načrtovanih. Strošek dela znaša v celotnih odhodkih 61%.  
 
V letu 2021 je redno napredovalo 35 uslužbencev. 
 
Stroški dela 
 

      V EUR, brez centov 

 
Besedilo 

Realizacija 2020 Realizacija 2021 Indeks 

EUR Delež EUR Delež 2021/2020 

Plače in nadomestila 3.682.889 80 3.836.480 80 104 

Dajatve na plače 580.613 13 605.165 12 104 

Drugi stroški dela  322.458 7 368.505 8 114 

SKUPAJ  
STROŠKI DELA 

    
4.585.960 

            
100 

   
4.810.150 

            
100 

              
105 

 
Stroški dela so bili obračunani skladno s kolektivno pogodbo, s sistematizacijo delovnih 
mest in individualnimi pogodbami o zaposlitvi. 
 
Stroški dela zajemajo stroške plač in nadomestil, stroške socialnih zavarovanj, dodatno 
pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in druge stroške dela (prehrana, prevoz, 
11 jubilejnih nagrad, regres za letni dopust, 2 solidarnostne pomoči, 4 odpravnine ob 
upokojitvi …). 
 
Povprečna bruto plača je znašala 3.104 EUR mesečno na zaposlenega iz ur in se je 
povečala v primerjavi s preteklim letom za 6%. 
 
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme bolnišnice so bila izplačana za 
6.961 delovnih ur, v breme ZZZS 7.380 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 1.044 delovnih ur 
in v breme Centra za socialno delo 8.066 ur. Navedena nadomestila skupaj predstavljajo 
10% od vseh obračunanih delovnih ur in znašajo skupaj 23.451 ur. 
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2021 je znašalo 103 
zaposlene in se je v primerjavi z letom 2020 znižalo za 1 zaposlenega. 
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Struktura bruto plače in nadomestila 
 

  v EUR, brez centov 

 
Besedilo 

Realizacija 2020 Realizacija 2021 Indeks 

EUR Delež EUR Delež Real. 21/ 
Real. 20 

Redno delo 1.748.178 48 1.753.051 46 100 

Nadure 517.436 14 565.922 15 109 

Dodatki 893.659 24 971.256 25 109 

Boleznine v breme delodajalca 52.013 1 69.351 2 133 

- boleznine, poškodbe… 41.244  55.913 - 136 

- višja sila, varstvo otrok 5.719  4.319 - 75 

- višja sila, karantena 5.050  9.119 - 180 

Nadomestila 443.608 12 417.001 11 94 

Delovna uspešnost-povečan 
obseg dela 

6.950 -    13.321 - 192 

Delovna uspešnost-redna 21.045 1 46.578 1 221 

SKUPAJ  
BRUTO PLAČE 

 
3.682.889 

              
100 

 
3.836.480 

              
100 

              
104 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da so se največ povečala sredstva za redno delovno 
uspešnost, z indeksom 221, glede na predhodno leto.  
Delovna uspešnost je bila izplačana v višini 2% osnovne plače, za celo leto. Prejelo jo 
je 97  javnih uslužbencev v višini 43.742, za leto 2021 in 3 uslužbenci plačne skupine 
B višini 5% osnovne plače za polovico  leta 2020, kar znaša 2.836 eur. 
 
Visok indeks 192 se izkazuje tudi na postavki delovne uspešnosti za povečan obseg 
dela za plačno skupino B, po 20% od osnovne plače mesečno. 
  
Boleznine v breme delodajalca so se povečale za 33%,glede na predhodno leto. 
 
Dodatki za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni 
sektor in dodatki  za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v skladu z 
71.členom, ZUIZEOP so bili obračunani v višini 578.643 EUR.  
 
Poleg tega je bolnišnica Postojna prerazporedila 7 medicinskih sester na intenzivne 
oddelke v bolnišnice, kjer so zdravili covid bolnike; za obdobje 14 dni.  
In sicer v UKC Ljubljana dve diplomirani medicinski sestri in Splošno bolnišnico 
Šempeter pet medicinskih sester, od tega eno srednjo medicinsko sestro, eno 
diplomirano babico in tri diplomirane medicinske sestre. Skupaj so prejele dodatek v 
višini 5.776 eur; za delo s covid obolelimi in dodatek za prerazporeditev.  
 
Povračilo dodatkov je bilo financirano posebej, iz proračuna R Slovenije. 

 
Prispevki na bruto plače 

 
V EUR, brez centov 

 
Besedilo 

Realizacija 2020 Realizacija 2021 Indeks 

EUR Delež EUR Delež Real. 21/ 
Real. 20 

      

PRISPEVKI ZA SOCIALNO 
VARNOST 

580.613 100 605.165 100 104 
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Prispevki za socialno varnost so se povečali za 4%, glede na preteklo leto in zmanjšali 
za 2% glede na plan. 
 
Drugi stroški dela  

 
                                                                                                              V EUR, brez centov 

 
Besedilo 

Realizacija 2020 Realizacija 2021 Indeks 

EUR Delež EUR Delež Real. 21/ 
Real. 20 

Prevoz na delo in z dela 76.890 24 83.357 23 108 

Prehrana med delom 91.968 29 92.209 25 100 

Pokojn.zav.za javne 
uslužbence 

43.237 13 45.066 12 104 

Jub. nagrade, odpravnine 10.345 3 37.282 10 360 

Solidar. pomoči 1.098  1.271 - 116 

Regres za letni dopust 98.920 31 109.320 30 110 

DRUGI STROŠKI DELA 322.458 100 368.505 100 114 

 
V letu 2021 je bilo izplačanih 11 jubilejnih nagrad zaposlenim, če je za posamezni jubilej 
še ni prejel v javnem sektorju, 2 solidarnostni pomoči in 4 odpravnine ob upokojitvi. 
Regres za letni dopust je bil izplačan vsem zaposlenim, dne 10.6.2021. 
 
Regres za letni dopust za javne uslužbence znaša 1.050 EUR, za leto 2021.  
 
Uskladitev minimalne premije zaposlenih v javnem sektorju KDPZ, se je izvedla s 
1.1.2021, ki velja od obračuna plače za januar 2021 dalje.  
 

 
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE  
 
(ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2021 znašali 251.993  EUR in so bili za 
7% višji od doseženih v letu 2020 in 9% višji od načrtovanih. 
Delež stroškov amortizacije v pogodbah ZZZS znaša 3,34 %.  
 
Amortizacija, ki pomeni zmanjševanje vrednosti sredstev in prenašanje te vrednosti v 
breme prihodkov od poslovanja, se obračunava v skladu s »Pravilnikom o načinu in 
stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.« 
 
Uporabljali smo naslednje stopnje rednega odpisa za posamezne skupine sredstev: 
 
- zgradba 3% 
- pohištvo 12% 
- laboratorijska  in druga oprema 20%  
- osebni avtomobili 12,5% 
- računalniki 50% 
- druga računalniška oprema 25% 
- programska oprema, licence  20%   
 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in zanaša 266.424 EUR:  
 

‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 251.993 EUR (končni rezultat 
skupine 462),  

‒ od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ, 32.564 EUR, 
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‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje 18.205 EUR (podskupina 980) in  

‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 28.790 EUR 
(podskupina 922). 

 
Amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev smo obračunavali posamično po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja v odvisnosti od življenjske dobe sredstev.  
 
Opremo z vrednostjo do 500 EUR in življenjsko dobo daljšo od enega leta odpisujemo 
100% ob nabavi. V letu 2021 je bilo nabavljene take opreme (drobni inventar) v višini  
19.801 EUR ali  8% v celotnem strošku amortizacije. Izločenega drobnega inventarja je 
bilo za 40.980 EUR. 
 
V letu 2021 je bilo nabavljenih za 339.699 EUR opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih osnovnih sredstev. Odpisane dotrajane, zastarele in uničene opreme je 
bilo za 46.324 EUR.  
Neopredmetena oprema – modul za spremljanje operacij se izloči iz uporabe v višini 
4.633 EUR.  
 
 
4.) REZERVACIJE letu 2021 niso bile obračunane. 
 
 

5.) DRUGI STROŠKI  
 
so bili v letu 2021 obračunani v znesku 11.081 EUR in so bili za 15% nižji od doseženih 
v preteklem letu in za 8% nižji od načrtovanih. Ostali drugi stroški so nadomestila za 
stavbno zemljišče, članarine strokovnim združenjem, takse in pristojbine ter drugi 
nepredvidljivi stroški. 
 
 
6.) FINANČNI ODHODKI 
 
Finančni odhodki ki v strukturi stroškov predstavljajo zanemarljiv delež so v letu 2021 
znašali 6 EUR in predstavljajo zamudne obresti do države. 
Finančni odhodki so bili nižji od doseženih v preteklem letu in niso bili načrtovani. 
 
7.) DRUGI ODHODKI  
 
Drugi odhodki znašajo  904 EUR, in predstavljajo denarne kazni ob nadzoru. 
 
8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  
 
V letu 2021 smo imeli za 1.940 EUR, prevrednotovalnih poslovni odhodkov iz naslova 
spornih, odpisanih terjatev. 
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2.3. POSLOVNI IZID 

 
Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb 
izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 199.380 EUR. 
 
Davek od dohodkov pravnih oseb je izračunan na osnovi prihodkov in odhodkov iz 
izkaza poslovnega izida, ki so skladno z davčnimi predpisi vključeni v davčni obračun.  
 
Davek od dohodka je obračunan po stopnji 19% od davčne osnove in znaša 4.961 EUR 
za obračunsko leto 2021. 
 
Poslovni izid, po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb znaša 194.419 EUR. 
 
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu 
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, za razliko v višini 642.378 
EUR, ki izhaja zaradi neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let. 
 
 
 
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po načelu denarnega toka 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Prikazuje kako pritoki in odtoki vplivajo na 

spremembe stanja denarnih sredstev v obdobju. 

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo: 
- da je poslovni dogodek nastal in 
- da je izveden prejem ali izplačilo denarja oziroma njegovega ustreznika. 

 
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu znaša 111.492 EUR in se od 
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki po izkazu prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov razlikuje za 82.927 EUR.  

 
Razlika med rezultatom ugotovljenim v Izkazu prihodkov in odhodkov – določenih 
uporabnikov in Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je posledica 
zamika poslovnih dogodkov knjiženja po načelu nastanka poslovnega dogodka in po 
načelu denarnega toka za te poslovne dogodke.  

 
Prihodke po načelu denarnega toka, smo v letu 2021 razmejevali na javno službo in 
tržno dejavnost na podlagi dejanskih prihodkov. 
Odhodke po načelu denarnega toka smo razmejevali na javno službo in prodajo blaga in 
storitev na trgu v razmerju 94:6. Izvzeti so le investicijski odhodki in stroški kazni ter 
odškodnin, ki v celoti bremenijo odhodke za izvajanje javne službe. 
 
Bolnišnica Postojna v letu 2021 ni imela likvidnostnih težav, zato tudi nima zapadlih 
neporavnanih obveznosti, kar je razvidno iz spodnje tabele. Vse obveznosti do 
dobaviteljev, države in zaposlenih, so praviloma poravnava ob zapadlosti.  
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Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 (II. del – zapadle obveznosti) 
 

 

Neporavnane obveznosti glede 
na zapadlost 

konto 22 – 
kratkoročne 
obveznosti 

do dobaviteljev 

konto 24 – 
kratkoročne obveznosti 

do uporabnikov EKN 

Skupaj stanje 
na dan 

31.12.2021 

zapadle do 30 dni 0 0 0 

zapadle od 30 do 60 dni 0 0 0 

zapadle od 60 do 120 dni 0 0 0 

zapadle nad 120 dni 0 0 0 

Skupaj 0 0 0 

 
 

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih 

uporabnikov  

      
Bolnišnica  Postojna  ne  izkazuje  finančnih  terjatev  in  naložb,  tako  da  tega  izkaza  
ne izpolnjujemo, kar je razvidno tudi iz bilance stanja.     
 
 
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo povečanje sredstev na 
računih za  111.492 EUR. 
 
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti  

 
Prihodke razmejujemo na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost v skladu z 
navodili Ministrstva za zdravje št:024-17/2016/33 z dne 3.2.2020.  

 
                                                                                                            v EUR, brez centov 

 LETO 2020 LETO 2021 

Dejavnost 
Prihodki Odhodki 

Davek od 

dohodka 

Poslovni 

izid 
Prihodki Odhodki 

Davek od 

dohodka 
Poslovni izid 

Javna služba 7.561.393 7.149.339 6.916 405.138 7.579.692 7.389.700 4.653 185.339 

Tržna dejavnost 546.558 516.761 500 29.297 501.595 492.207 308 9.080 

 

Skupaj zavod 

  

8.107.951 

  

7.666.100 7.416 434.435 

 

8.081.287 

 

7.881.907 4.691 194.419 

 
Prihodke iz naslova tržne dejavnosti vodimo ločeno, nimamo pa ločene evidence 
odhodkov, ki se nanašajo na to dejavnost. Zato v izkazu prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazujemo odhodke dejavnosti po načelu 
sorazmernega deleža prihodkov, ki znaša 6%. Izjema so finančni odhodki in drugi 
odhodki, ki bremenijo stroške javne službe.  
Pri izvajanju javne službe in po obračunu davka iz dohodka pravnih oseb je dosežen 
pozitiven  poslovni izid v znesku 185.339 EUR iz naslova izvajanja tržne dejavnosti po 
obračunu davka pa pozitiven poslovni izid v znesku 9.080 EUR. 
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Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih dejavnosti: 
 
a) prodaja storitev samoplačnikom in ostalim zasebnim plačnikom 
b) prihodek od prisotnosti pri porodu 
c) prihodek od storitev 3D UZ, epiduralne analgezije, nuhalne svetline in Panorame 
d) storitve od družbene prehrane za zaposlene in zunanje uporabnike 
e) storitve pralnice in šivalnice za zunanje uporabnike 
g) oddajanja poslovnih prostorov v najem in nudenja nadstandardnega bivanja 
h) prihodek od samoplačnic v DZŽ  
i) prihodek od samoplačnic in drugih plačnikov za bolnišnične in ambulantne storitve 
j) prihodek od samoplačnikov za postopke OMBP in TMS-stol 
k) prihodek od poroda v vodi 
 
Tržna dejavnost se opravlja v istih prostorih in z isto opremo kot javno službo. Tržno 
dejavnost opravljajo zaposleni, ki sicer opravljajo tudi javno službo. V letu 2021 ni bila 
izplačana delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  
                                                                                                          
     
 
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA   

 
Svet zavoda je sprejel po obravnavi letnega poročila za leto 2020 in na podlagi 
ugotovljenega poslovnega izida za leto 2021 sklep, da ostane del sredstev presežka 
prihodkov  nad odhodki v višini 200.000 EUR za investicije, del sredstev presežka 
prihodkov nad odhodki v višini 442.378 za material, storitve in stroške dela na kontih 
skupne 985. 
 
Bolnišnica je navedeno upoštevala pri zaključnem knjiženju za poslovno leto 2021. 
Stanje je bilo usklajeno z Ministrstvom za zdravje: »Usklajevanje medsebojnih terjatev in 
obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju 31.12.2021« 
 
Konec poslovnega leta 2021 je na kontu skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki 
stanje v vrednosti 836.797 EUR. 
 
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 

2021 

 
4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH 

FINANCAH 

 

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu  (Uradni list RS št, 55/15, 177/20) se  
presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem 
letu, zbirajo na ločenem računu. 
 
Bolnišnica Postojna izkazuje konec poslovnega leta 2021 v izkazu po načelu denarnega  
toka,  presežek prihodkov nad odhodki v višini 111.492 EUR. 
 
Presežka prihodkov, izračunanega po fiskalnem pravilu ni, ker vse obveznosti po bilanci 
stanja na dan 31.12.2021, presegajo presežek prihodkov po denarnem toku. 
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4.2. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDVA V LETU 

2021 

 
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ugotovljen po obračunskem načelu, 
znaša 642.378 EUR, kar povečuje izkazana sredstva, prejeta v upravljanje. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta po obdavčitvi z davkom od dohodkov 
pravnih oseb, znaša 194.419 EUR.  
 
Na podlagi ugotovljenega poslovnega izida po obračunskem načelu in denarnem toku 
predlagamo svetu zavoda, da po obravnavi in potrditvi letnega poročila sprejme 
naslednji sklep: 
 
 
» V skladu z aktom o ustanovitvi zavoda, naj se presežek prihodkov nad odhodki 
za leto 2021 v višini 194.419 EUR razporedi za nerazporejeno na kontu skupine 
985«. 
 
Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki na kontu skupine 985 bo po 
uskladitvi računovodskih evidenc s sprejetim sklepom sveta zavoda na dan 
31.12.2021 evidentiran v vrednosti 836.797 EUR.  
 
 
 
 
Postojna, februar 2022 
  

 

 

 

 

                                                                        Podpis odgovorne osebe: 

                                                                       Aleksander Merlo, direktor     
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1. PREGLED DELA NA PODROČJU GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA 

 
Število sprejetih in odpuščenih pacientk 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sprejetih 4551 4086 4018 4015 3856 3647 3675 2857 2.807 2.980 

Odpuščenih 4565 4077 4020 4012 3852 3655 3659 2863 2.785 2.983 

- ginekoloških 2714 2376 2425 2434 2339 2149 2827 1366 1.224 1.282 

- porodnic 1851 1710 1593 1578 1512 1506 1342 1497 1.561 1.698 

-zdravljeni novorojenčki 437 475 398 404 400 437 361 434 382 348 
 

Od 01.04.2018 se program OBMP vodi ločeno od ostale akutne obravnave.  
 
 

Povprečna ležalna doba 
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Povprečna ležalna doba se postopoma niža, za l. 2021 znaša 3,00 dni. 
 
 Število porodov 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

št. porodov 1839 1837 1706 1591 1579 1514 1503 1354 1.502 1.580 1.699 

deklic 940 906 835 772 760 722 730 666 741 732 812 

dečkov 918 945 886 832 837 809 799 698 790 870 903 

dvojčkov 19 14 15 13 18 17 26 10 29 22 16 
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Večjemu povečanju števila porodov v l. 2011 in 2012 je sledil padec porodov v letu 2014 
in kasneje v l. 2018. V zadnjih dveh letih nam je uspelo, s pomočjo vseh sprejetih 
ukrepov, padec  zaustaviti.  
 
 

Število operativnih posegov  
 

Vsako leto je opravljenih 900 operacij v veliki OP sobi in več kot 1.000 operacij v mali 
OP sobi.  
 

 
2. POROČILO PEDIATRA ZA LETO 2021 

 
Število porodov    1699 

Število živorojenih otrok  1712 

Mrtvorojeni    3 

Umrli po porodu    0 

Skupaj    1715 

 

Spol Število Odstotek (%) 

Dečki 902 52,6 

Deklice 813 47,4 

Nedoločljiv 0 0 

 

 

Enojčki 1683 98,1 % 

Dvojčki 16 krat 1,9 % 

 

 

Tedni gestacije Št. otrok Odstotek (%) 

Do 27. 1 0,1 

28-31 1 0,1 

32. - 34. 9 0,5 

35. – 36. 61 3,6 

37. – 41. 1640 95,6 

Nad 41. 3 0,2 

 

 

Porodna teža (g) Št. otrok Odstotek (%) 

Do 2000 6 0,4 

Do 3000 265 15,4 

Do 3500 683 39,8 

Do 4000 561 32,7 

Nad 4000 200 11,7 
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Teža glede na 

gestacijsko starost 

Št. otrok Odstotek ( %) 

Majhni 87 5,1 

Primerni 1423 83,0 

Veliki 203 11,9 

Neznano 2 0,1 

 

 

Perinatalna umrljivost, neonatalna umrljivost 

 

Perinatalna umrljivost je bila 1,8/1000 rojstev. Trije otroci so bili mrtvorojeni. Po porodu 

ni umrl nobeden novorojenček. Transport in utero je bil opravljen pri 12 nosečnicah 

zaradi grozečega prezgodnjega poroda. 

 

Ukrepi za oživljanje 

 

Pri 1684 (98,2 %) novorojenčkih ni bilo potrebnih ukrepov za oživljanje. Ventiliranih je 

bilo 17 novorojenčkov (1 %), intubiran in ventiliran je bil 1 otrok, masažo srca sta 

potrebovala 2 otroka, adrenalina nismo aplicirali. 

 

Premestitve otrok: 

 

71 otrok ali 4,1 %: 

 

a.)  Na KO za Neonatologijo Pediatrične klinike v Ljubljani je bilo premeščenih 66 

otrok (3,8%), od tega največ zaradi diagnostike ob sumu na prirojene anomalije 

srca, razširjenega votlega sistema ali drugih anomalij ledvic, motenj dihanja, 

dismorfnih znamenj, hipoglikemije, suma na konvulzije, benignega mioklonusa v 

spanju, abnormne nevrološke simptomatike, obporodne hipoksije, nato zaradi 

zgodnje sepse, trombocitopenije, anemije, zlatenice zaradi ABO neskladja in 

potrebe po izmenjalni transfuziji,  prirojene pljučnice, tumorja dlesni, prirojene 

okužbe s citomegalovirusom, suma na okužbo z herpes simplex virusom, 

krvavitve iz prebavil, možganske krvavitve, motenj srčnega ritma, mikrocefalije, 

raznih sindromov (Downov sindrom,...), atrezije požiralnika, prirojenih anomalij 

moških spolovil... 

 

b.) Na EIT KOOKIT Ped Kl Lj je bilo premeščenih 5 otrok (0,3 %), zaradi bolezni 

hialinih membran, suma na okužbo, prirojenih srčnih napak, motenj srčnega 

ritma, obporodne hipoksije. 

 

Presejalno testiranje 

 

Pri vseh novorojencih smo izvajali preiskavo sluha (TEOAE), UZ kolkov, neonatalne 

presejalne teste za hipotirozo, fenilketonurijo, ter ostale presnovne bolezni (MS MS).  

Opravljali smo presvetlitev očesnih medijev za odkrivanje prirojene katarakte ter meritve 
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pre- in postduktalne nasičenosti hemoglobina s kisikom za odkrivanje od duktusa 

odvisnih prirojenih srčnih napak. 

 

Okužbe 

 

Vseh otrok z okužbami je bilo 107 (6 %). Neopredeljenih okužb je bilo 102 (5,9 %), 

prirojene toksoplazmoze 3 ((0,1 %), zgodnje sepse 1 (0,05 %),  prirojena 

citomegalovirusna okužba 1 (0,05%). 

 

Uspešnost dojenja 

 

Ob odpustu je bilo dojenih  1693  otrok ali 98,7 %, od tega izključno dojenih  618 (36 %), 

delno dojenih 1075 (62,7 %). Dojenih ni bilo 19 otrok (1,1 %); večinoma so to otroci, ki 

so bili takoj po rojstvu premeščeni v terciarno ustanovo.  

 

Posebna nega, sobivanje z otrokom 

 

Posebno nego je potrebovalo 302 ali 17,6 % otrok zaradi zlatenice, okužbe, dihalne 

stiske, policitemije, nedonošenosti in nizke porodne teže. Potrebovali so fototerapijo 

(187 ali 10,4 %), antibiotično terapijo (103 ali 5,7 %), infuzijo glukoze in elektrolitov (68 

ali 3,8 %), dodatek O2 v vdihanem zraku (12 ali 0,7 %), transfuzijo 1 (0,1 %), 

antiaritmike in vazopresorje 1 (0,1 %), monitoring, nego v izoleti ali ogrevalni posteljici 

ter hranjenje po nazo/orogastrični sondi.  

 

Ob epidemiji COVID -19 smo uvedli obvezen rooming-in za zdrave novorojence; 1366 

(79,7 %) mater in otrok je tako sobivalo 24 ur na dan, delno je sobivalo le 46 (2,7 %) 

mater in novorojenčkov. 

 

Ambulantna dejavnost  

 

Opravili smo 481 ambulantnih pregledov, večinoma za kontrolo zlatenice, telesne teže, 

pregledov popka, drugih lab. izvidov, aplikacijo vitamina K per os, kontrolo sluha 

(TEOAE), ponoven odvzem presejalnih testov (47) ter cepljenja (BCG).  

 

Opravili smo tudi 896 kontrolnih UZ kolkov pri dojenčkih. 

 

Izobraževanje  

 

Udeležili smo se mednarodnega simpozija »Prirojena okužba s humanim virusom 

citomegalije (CMV) (Spominski sestanek profesorice Zore Konjajev)«, ki ga je organiziral 

KO za neonatologijo Pediatrične klinike v Ljubljani, in »Možganske okvare pri plodu in 

novorojenčku, 52. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika«, ki ga je organiziral 

Inštitut za Patologijo MF UNI LJ. 

 

Pripravila: dr. Petra Bratina, dr. med. 

 



Letno poročilo 2021 
 

63 

 

3.POROČILO KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 

 
Tudi leto 2021 je bilo v znamenju epidemije Covida-19. Začetek leta je bil zaznamovan z 

veliko odsotnosti zaposlenih zaradi karanten, ki so bile posledica druženj v času 

božično-novoletnih praznikov. Bolj smo se razveselili prve dobave Pfizerjevega cepiva 

za zaposlene v zdravstvu. Do marca se je cepilo kar 67% zaposlenih, kar nas je uvrstilo 

med zdravstvene ustanove, ki imajo največji delež precepljenih, kar kaže na visoko 

zavest in odgovornost velike večine zaposlenih. Zaradi visoke precepljenosti se je tudi 

število okužb med zaposlenimi zmanjševalo, hkrati pa ni bilo več potreb po odsotnosti 

zaradi karanten po tveganem stiku.  

Tudi med pacientkami ni prihajalo do prenosa oz. izbruha okužb na oddelku. Z 

doslednim izpolnjevanjem epidemiološke anamneze in merjenjem telesne temperature 

ter poučevanjem o pravilnem nošenju maske in razkuževanju rok, je bilo vnosov okužbe 

v bolnišnico izredno malo. Zaznali smo le 3 okužene pacientke na oddelku. S pravilnimi 

izolacijskimi ukrepi se okužba na oddelku ni razširila. Pacientke z znano okužbo Covida-

19 smo usmerjali v covidne bolnišnice, kot je bilo navodilo MZ. Do jeseni smo kljub 

epidemiji opravljali celotno bolnišnično in ambulantno dejavnost. 

Poleti je epidemija potihnila, v jeseni pa ponovno udarila z vso silovitostjo, v obliki nove 

mutacije virusa imenovanega Delta, ki je bolj nalezljiv in povzroča težji potek bolezni. V 

septembru smo zaznali prve primere zaposlenih, ki so zboleli kljub temu, da so bili pred 

tem polno cepljeni. Zato je bil priporočen tretji poživitveni odmerek. 

Od septembra je obvezen PCT (preboleli, cepljeni, testirani) tako za zaposlene, kot za 

pacientke, razen v primeru izjem in nujnih stanj. Vsi zaposleni, ki ne izpolnjujejo PCT 

pogoja se morajo enkrat, pozneje pa 2x tedensko samotestirati. Bolnišnico smo zaprli za 

obiskovalce, prisotni so lahko le spremljevalci pri porodu, ki izpolnjujejo PCT pogoj. 

Sobivanje partnerjev po porodu ni bilo mogoče celo leto. Babiška hiša pa ima funkcijo 

izolirnice, saj je s svojim zunanjim vhodom zato idealna. 20 zaposlenih se je v 

jesenskem času cepilo tudi za sezonsko gripo.  

V novembru epidemija ponovno doseže svoj višek. Zaradi prezasedenosti intenzivnih 

terapij po celotni Sloveniji in posledičnemu pomanjkanju negovalnega kadra, smo bili s 

strani Ministrstva za zdravje naprošeni za pomoč Splošni bolnišnici Nova Gorica in UKC 

Ljubljana. Prerazporejenih je bilo 7 zaposlenih v zdravstveni in babiški negi za 14 dni. V 

tem času je bil v bolnišnici ustavljen elektivni operativni program. 

Ob koncu leta se je pojavila še bolj nalezljiva različica Omikron, za katero pa se je 

pozneje izkazalo, da ne povzroča težkih oblik bolezni, a se lahko okužijo tudi trikrat 

cepljeni, kar je ponovno privedlo do veliko bolniških odsotnosti med zaposlenimi.  

Bolnišnica Postojna je bila pri obvladovanju okužb v letu 2021 uspešna, saj je ves čas 

uspešno zamejevala tako okužbe s Covidom-19, kot tudi ostale bolnišnične okužbe, ki 

jih v bolnišnici že leta redno sledimo. Zasluga gre zaposlenim, saj so z doslednim 

upoštevanjem smernic za preprečevanje okužb, kot so nošnja maske, razkuževanje rok, 

poostreno čiščenje in razkuževanje bolnišničnih prostorov, pravočasna osamitev bolnih, 

dosledno poročanje o rizičnih stikih in simptomih bolezni in posledično pravočasen umik 

iz delovnega procesa, uspeli ustvariti pogoje za varno obravnavo številnih pacientk.  
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4. ODNOS DO OKOLJA 

 
V letu 2021 smo ločeno zbrali sledeče odpadke:  
   

Številka 
odpadka 

Naziv Količina 
odpadkov  

v letu 2021 

18 01 02 Deli telesa in organi, vključno z vrečkami krvi in konz. krvjo 1.116 kg 

18 01 03 Infektivni odpadki 331 kg 

18 01 04 Potencialno infektivni odpadki 25.510 kg 

15 01 10 Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 2 kg 

08 03 18 Odpadni tiskarski tonerji 29 kg 

15 01 01 Papirnata in kartonska embalaža 5.050 kg 

15 01 07 Steklena embalaža 350 kg 

15 01 06 Mešana embalaža 5.600 kg 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 3.250 kg 

20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki 13.100 kg 

18 01 09 Zdravila, ki niso navedena v 18 01 08 13 kg 

20 02 01  Biorazgradljivi odpadki 300 kg 

20 01 21 Fluorescenčne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro 150 kg 
 
 

5. POROČILO O IZOBRAŽEVANJU IN ABSENTIZMU  

 

Direktor in obe pomočnici direktorja so se udeleževali sestankov, ki so bili povezani z 
epidemijo ter tekočimi zadevami za poslovanje. V večini so potekala preko spleta, na 
daljavo. 
 
Zdravniki specialisti in specializanti so se udeležili različnih tečajev, seminarjev, učnih 
delavnic, strokovnih posvetov, simpozijev, kongresov, ki so potekali v večini na daljavo v 
skupnem številu 49 dni. 
 
Magistra farmacije in farmacevtski tehnik sta je udeležila spletnih seminarjev v trajanju 5 
dni.  
 
Ostalo zdravstveno osebje (srednje in diplomirane medicinske sestre ter diplomirane 
babice) so se udeleževale seminarjev, tečajev in drugih izobraževanj v skupnem številu 
34 dni klasičnih izvedb ter 25 dni spletnih izobraževanj.    

 
V bolnišnici je bilo v letu 2021 organizirano naslednje izobraževanje za zaposlene: 
 

- Predstavitev rokovanja z infuzijskimi črpalkami in perfuzorjev (predstavitev vodi 
Nives Jesenko, DMS), 

- Delavnica podjetja List, program Hipokrat (vodita ga. Katarina Hodoš in g. Matej 
Cerkvenik), 

- Seminar o zahtevah mednarodne akreditacije za bolnišnice (predava mag. Jernej 
Tomšič iz podjetja Kakovost 2000, d. o. o.), 
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- Varnostno izobraževanje zaposlenih v primeru ogroženosti in varna raba 
antibiotikov (predava Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih. in Eva Drmota, dr. 
med., specializantka gin. in por.), 

- Seminar o varnosti in zdravju pri delu in varstvu pred požarom (Univar d.o.o.), 

- Izobraževanje HACCP (predava doc. dr. Mojca Stubelj, UP, FVZ). 
 
 
ODSOTNOSTI PO VRSTAH 
 

Vrsta odsotnosti Št. del. dni 
2020 

Št. del. dni 
2021 

Indeks 
21/20 

Struktura 
2021 

1. Plačnik nadomestila Bolnišnica 
Postojna 

859 871 101 29 

Boleznine do 30 dni 607 605 100 20 

Poškodbe 84 112 133 4 

Karantene 77 95 123 3 

Varstvo otrok 91 59 65 2 

2. Plačnik nadomestila ZZZS, ZPIZ 
in 

1.315 2.191 167 71 

Center za socialno delo 

Boleznine nad 30 dni 109 502 461 16 

Nega in spremstvo druž. članov 96 95 99 3 

Poškodbe 54 167 309 5 

Invalidnine 262 261 100 9 

Porodniški in očetovski dopust 708 1.008 142 33 

Krvodajalska akcija 10 13 130 0 

Izolacija 76 144 189 5 

Sobivanje 0 1 - 0 

Skupaj 2.174 3.062 141 100 

 
V l. 2021 beležimo veliko število izgubljenih delovnih dni zaradi boleznin do 30 dni, 
predvsem na račun nadaljevanja epidemije koronavirusa. K temu moramo dodati še 
število izgubljenih dni na račun karantene in varstva otrok. Na račun nekaterih daljših 
bolniških odsotnosti so se povečale tudi boleznine nad 30 dni in boleznina na račun 
poškodbe. Višje je število delovnih dni v breme porodniških odsotnosti. Znatno so se 
povečale boleznine, ki se refundirajo s strani ZZZS in ZPIZ. 
 
6. UGOTAVLJANJE KLIME MED ZAPOSLENIMI  

 
V bolnišnici smo ugotavljali zadovoljstvo zaposlenih s pomočjo anketnega vprašalnika. 
Anketa je bila izvedena v mesecu marcu. Vrnjenih je bilo 30% vprašalnikov. Povprečna 
ocena znaša 4,2, kar ocenjujemo za dober rezultat.  
 
Povzetek lahko strnemo v nekaj glavnih ugotovitev:  
 
- nekoliko je upadlo strinjanje med zaposlenimi, da ima bolnišnica velik ugled v  
           lokalnem in širšem okolju, 
- zaposleni se čutijo, da prispevajo k dobremu delu ustanove, 
- zaposleni menijo, da dovolj skrbijo za svojo strokovno usposobljenost, 
- zaposleni menijo, da vodstvo ne prisluhne dovolj k njihovim predlogom za 
           usposabljanje, 
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- zaposleni se čutijo kot del tima na področju, na katerem delujejo, 
- zaposleni menijo, da so stranke zadovoljne z njihovim delom, 
- velika večina jih je zadovoljna s svojim delom (50%). 
 
Ukrepi za izboljšave: 
 
- Poskušati uskladiti program usposabljanja zaposlenih z njihovimi potrebami in      
          željami. Ko bodo razmere za izobraževanja ugodnejše, poskušati izvesti  
          izobraževanja v živo. 
- V naslednjem merjenju (anketi) ugotoviti, katera poklicna skupina ni zadovoljna s  
          svojim delom in si zastaviti cilje za dvig zadovoljstva. 
 

 

7. BOLNIŠNICA POSTOJNA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH  

 
V letu 2021 smo na družbenih medijih (Facebook in Instagram) imeli zelo zanimivo leto - 
povsem organsko (brez oglaševanja), saj smo pridobili skoraj 2.000 novih sledilcev, pri 
tem pa Instagram raste nekoliko hitreje kot Facebook. Če upoštevamo starostno 
strukturo obeh kanalov, je to povsem pričakovano, saj je na Instagramu večji odstotek 
mlajših žensk, na Facebooku pa se vsako leto starostna struktura povečuje v prid 
starejšim. 
 
Izziv leta 2021 so bile tudi na družbenih medijih objave, povezane s cepljenjem in 
korono, saj predvsem uporabniki Facebooka cepljenje, včasih pa tudi virus, zavračajo in 
to tudi jasno izražajo. V tem času smo prejeli prek 200 zadovoljnih odzivov porodnic, ki 
so rodile v porodnišnici Postojna, opravili prek 500 pogovorov in odgovorov na njihova 
vprašanja. Na Facebooku smo objavili prek 75 objav, na Instagramu pa prek 150 
storyjev. 
 
V tem času se tudi na profilu Bolnišnice Postojna srečujemo z negativnimi komentarji na 
račun cepiv in varnostnih ukrepov. Objava z največjim dosegom v tem obdobju ima 
veliko negativnih komentarjev. Strategija je, da negativnih komentarjev ne brišemo, prav 
tako pa nanje ne odgovarjamo – gre za komentarje, ki nimajo podlage v splošno 
sprejetih smernicah zdravniške stroke in NIJZ, zato bi bilo kakršnokoli razumno 
odgovarjanje nesmiselno. Bolnišnica kot profesionalna in strokovna ustanova mora stati 
za večinsko sprejetimi znanstvenimi dognanji glede cepiv in varnostnih ukrepov in jih v 
razumni meri spodbujati v svoji komunikaciji, kljub krogu ljudi, ki jim nasprotuje. 
 
Med storyji je zelo veliko deljenj osebnih izkušenj žensk, ki so rodile v Postojni. Take 
objave imajo pri izbiri tistih, ki šele izbirajo porodnišnico, kjer si želijo roditi, zelo veliko 
težo. Na splošno uporabniki storitev bolj zaupajo mnenju drugih uporabnikov in so s tega 
stališča take objave zelo dragocene. 
 
V tem času smo prejeli veliko pohval in nekaj kritik. Pohvale so bile tokrat večinoma 
namenjene babicam in hrani v porodnišnici. 
 
Mamice, ki se pritožijo, to storijo zaradi negovalnega kadra, ki skrbi za njih po porodu. 
Morda je tu še nekaj prostora za izboljšavo. 
 
Facebook sledilci 
88 % sledilk je žensk, od tega jih je 47 % starih od 25 – 34 let in 25 % od 35 do 44 let. 
18 % sledilcev je iz Postojne, 15 % iz Ljubljane in 6 % iz Ilirske Bistrice. 
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Instagram sledilci 
93 % sledilk je žensk, od tega jih je 59 % starih od 25 – 34 let in 16 % od 35 do 44 let. 
15 % sledilcev je iz Ljubljane, 6 % iz Postojne in 3 % iz Ilirske Bistrice. 
 
Facebook / Instagram  število sledilcev 
Število sledilcev na posameznem kanalu se sorazmerno z dejavnostjo povečuje. 
 
Število sledilcev na 1. januar 2022: Facebook 2.301 in Instagram 1.991 
 

 
 
 
 
8. ZAKLJUČEK 

 
Rezultat poslovanja v l. 2021 je pozitiven. Veseli nas, da se pacientke zadovoljne 
vračajo v bolnišnico in da  kljub  administrativnim in ostalim oviram poskušamo ohranjati 
tisto, za kar je bolnišnica ustanovljena, nuditi zdravstveno pomoč tistim, ki in ko le-to 
potrebujejo, to je brez čakalnih dob. 
 

 
 

  
 
 
 


