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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE 

 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih 

poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, 

št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 

86/16): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018 

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka za leto 2018 

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

za leto 2018 

 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  

 

‒ Obrazec 1: Delovni program 2018 

 

‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018  

 

‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 

 

‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018 

 

‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2018 

 

‒ Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2018 

 

‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi 
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 

 

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  

 

Inštitut je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo 

bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo, ki na sekundarni in terciarni ravni opravlja 

najzahtevnejše naloge s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, s področja aplikacije 

tehničnih pripomočkov, s področja psihosocialne rehabilitacije ter s področja poklicne in 

zaposlitvene rehabilitacije. 

 

Ime: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 

Sedež: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 5053919 

Davčna številka: 73541346 

Šifra uporabnika: 27804 

Številka transakcijskega računa: 01100-6030278088 

Telefon, fax: 01 47 58 100, 01 43 72 070 

Spletna stran: http://www.uri-soca.si/ 

Ustanovitelj: Republika Slovenija 

Datum ustanovitve: 25. 1. 1954 

 

 

Organi zavoda: 

- svet inštituta, 

- strokovni svet inštituta, 

- generalni direktor inštituta, 

- strokovni direktor inštituta. 

 

 

Podrobnejša organizacija zavoda: 
 

V inštitutu so organizirane: osnovna dejavnost, dejavnosti skupnega pomena, dejavnosti na podlagi 

pooblastil, strateško  upravljanje in poslovno administrativne storitve. 

 

Osnovna dejavnost se odvija  v okviru oddelkov in ambulant inštituta. 
 

Dejavnosti skupnega pomena so: 

- lekarna (bolnišnična in zunanja), 

- služba za raziskave in razvoj, 

- servisna služba, 

- INDOK. 
 

Dejavnost na podlagi javnih pooblastil 

- razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo. 
 

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve – organizirane so službe na 

naslednjih področjih:  

- služba za ravnanje s človeškimi viri, 

- ekonomsko finančna služba, 

- služba za informatiko, 

- služba za marketing in stike z javnostjo, 

- služba za investicije. 
 

Dejavnosti se izvajajo na sedežu in na organizacijskih enotah inštituta. 

 

http://www.uri-soca.si/
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Vodstvo zavoda: 
 

Generalni direktor inštituta mag. Robert Cugelj 

Strokovna direktorica inštituta prof. dr. Helena Burger, dr. med. 

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego Tadeja Drenovec, d. m. s. 

 

 

Dejavnosti: 
 

V okviru celovite rehabilitacije inštitut izvaja dejavnosti zlasti na naslednjih področjih: 

- timska multidisciplinarna obravnava bolnikov z najhujšimi prizadetostmi gibalnega 

sistema zaradi okvare hrbtenjače, možganske kapi in drugih bolezni možganov, poškodbe 

glave, perifernih živcev in zaradi drugih poškodb gibalnega sistema, amputacije zgornjih in 

spodnjih udov, revmatoloških, mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in multiple skleroze; 

- proizvodnja in individualne aplikacije zahtevnejše ortotike, protetike, ortopedske obutve in 

rehabilitacijskih pripomočkov ter pripomočkov za začasno uporabo; 

- storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter izvajanje javnih pooblastil na tem 

področju; 

- lekarniška dejavnost, specializirana tudi za tehnične in sanitarne pripomočke; 

- razvijanje rehabilitacijske doktrine in uvajanje rehabilitacijskih metod in tehnik ter 

pripomočkov na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine, izdelovanja in aplikacije 

tehničnih pripomočkov ter zaposlitvene in poklicne rehabilitacije; 

- prenos znanja o rehabilitaciji na vse ravni in oblike zdravstvenega in socialnega varstva; 

- opravljanje konzultacij, inštruktaž, strokovne pomoči na področju fizikalne  in 

rehabilitacijske medicine, izdelovanja in aplikacije ortopedskih in rehabilitacijskih 

pripomočkov, zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, ki se izvajajo na drugih ravneh, ter 

razvijanje izven bolnišnične rehabilitacije; 

- uveljavljanje evropskih standardov in načel pri strokovnem delu z bolniki in pri kontroli 

kakovosti pripomočkov; 

- opravljanje raziskovalnega in razvojno raziskovalnega dela na evalvaciji 

rehabilitacijskih pripomočkov in terapevtskih metod, na optimizaciji diagnostičnih in 

terapevtskih postopkov, na storitvah zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter na izboljšanju 

kakovosti življenja; 

- izvajanje nalog funkcijske diagnostike in triaže bolnikov z okvaro gibalnih in drugih funkcij 

ter ugotavljanje določene vrste in stopnje telesne okvare; 

- opravljanje pedagoškega dela za srednje, višje in visoke šole ter fakultete v skladu s 

svojim programom in povezovanje z raziskovalnimi zavodi; 

- organiziranje specializirane informacijsko dokumentacijske službe (v nadaljevanju: 

INDOK), knjižnice in izdajanje publikacij za področje rehabilitacije in informacijsko 

demonstracijskega centra za neodvisno življenje; 

- povezovanje z mednarodnimi organizacijami in sorodnimi rehabilitacijskimi ustanovami v 

svetu; 

- prehrana, prevozi bolnikov in invalidov v cestnem prometu, pranje perila in zaščitnih 

oblačil, vzdrževanje objektov; 

- trgovanje, uvoz in izvoz izdelkov in storitev s področja dejavnosti inštituta. 
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Dolgoročni cilji – Vizija in strategija za obdobje 2016 – 2020 

 

 
- GLAVNI CILJ ZA IZPOLNJEVANJE VIZIJE IN STRATEŠKIH CILJEV 

 

Merimo in skrbimo za poslovno učinkovitost tudi s finančnega vidika, in sicer prihodki so 1 % višji 

od odhodkov (rok: celotno obdobje do 2020). 

 

- SISTEM FINANCIRANJA IN OBVLADOVANJA POSLOVANJA 
 

Zap. 

št. 
Dejavnost 

Leto 

izvedbe 

Odgovorna 

oseba 
Opis izvedene aktivnosti 

Trenutna 

real. 

aktivnosti 

(%) 

1. 

Postavitev novega 

finančnega modela na 

področju rehabilitacije, 

ki temelji na celostni in 

v cilje usmerjeni 

rehabilitaciji 

2018 Vodja FRS 

Izvedena je bila analiza možnih finančnih sistemov. Izbran je bil 

nizozemski model. Pripravljen je bil obrazec za pripravo in 

spremljanje storitev v skladu z modelom. Obrazec se je izpolnjeval 

na oddelku po možganski kapi. Za analizo so pripravljeni podatki 

iz tega oddelka. Kot drug model je možen model po lestvici FIM. 

Pripravljena je bila prva simulacija na trenutno pogodbeno stanje z 

ZZZS. 30% 

2. 

Postavitev sistema 

vrednotenja stroškov po 

pacientu 

2017 Vodja FRS 

Narejena je bila analiza trenutnega stanja in izvedeno spremljanje 

stroška na oddelek. Predstojniki imajo dinamični vpogled v stroške 

oddelka. Za spremljanje stroška na pacienta pa bo potrebno 

dodelati model spremljanja stroškov. Odločitev je bila, da v letu 

2018 dokončno uredimo strošek na oddelek, ki ga opremimo tudi z 

realnimi  splošnimi stroški. Izdelani so ključi, ki so osnova za 

delitev stroškov. 40% 

 

 
- INVESTICIJSKI PROJEKTI 

 

Zap. 

št. 

Dejavnost 
Leto 

izvedbe 

Odgovorna 

oseba 

Opis izvedene aktivnosti 

Trenutna 

real. 

aktivnosti 

(%) 

1. Prizidek k objektu Vrtnica 2018 
Vodja 

investicij 

Organizirani so bili štirje sestanki s predstojniki 

oddelkov. Določen je vsebinski okvir prizidka. 

Določene so bile delovne skupine po posameznih 

oddelkih. Posredovan dopis MZ glede financiranja in 

izveden sestanek. Pripravljena je projektna naloga in 

narisan prvi osnutek silhuete objekta. 

 

 

 

 

 

 

20% 

2. Energetska sanacija objektov 2020 
Vodja 

investicij 

Podane so bile potrebe URI-Soča glede energetske 

sanacije in izveden je bil sestanek s predstavniki MZ. 

 

 

 

10% 

3. Širitev lekarne in poslovalnic MTP 2019 
Vodja 

investicij 
Naloga ni bila še začeta. 

 

0% 

4. 
Klinika za zdravljenje kroničnih 

bolečin 
2017 

Vodja 

investicij 
Pripravljen je osnutek zasnove projekta. 

 

10% 

5. 

Prva faza obnove oddelkov po 

poškodbah, s perifernimi živčnimi 

okvarami in revmatološkimi 

obolenji in po amputacijah 

2016 
Vodja 

investicij 

Naloga je bila v celoti izvedena. Pridobljeno je 

uporabno dovoljenje in izvedena selitev in namestitev 

pacientov. 

 

 

 

 

100% 

6. 

Druga faza obnove oddelkov po 

poškodbah, s perifernimi živčnimi 

okvarami in revmatol. obolenji in po 

amputacijah 

2017 
Vodja 

investicij 
Projekt izgradnje se začne maja 2018. 

 

 

 

50% 

7. Druge investicije 
Stalna 

naloga 

Vodja 

investicij 

Za druge investicije smo porabili 1 mio Eur, kar je za 

400.000 Eur več, kot je zapisano v strategiji. 

 

 

100% 
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- RAZVOJ KADROV 
 

Zap. 

št. 

Dejavnost 
Leto 

izvedbe 

Odgovorna 

oseba 
Opis izvedene aktivnosti 

Trenutna 

real. 

aktivnosti 

(%) 

1. 

Priprava in uresničitev 

kadrovskega plana do 2020 po 

profilih in glede na strateške 

zahteve 

2020 Vodja RČV 

Izvedena je bila analiza kadrov do 2020. Analiza je 

pokazala, da bomo do leta 2020 potrebovali 100 novih 

sodelavcev. Pridobljeno je bilo 24 novih zaposlitev. 
20% 

2. 
Program za razvoj vodstvenih 

veščin 
2017 

Generalni 

direktor 

Naloga ni bila izvedena. Zahtevne finančne razmere niso 

dopuščale izvedbo takšne šole, za katero bi morali 

nedvoumno najeti tudi zunanje strokovnjake. Ocenjena 

vrednost takšnega projekta je bila več kot 40.000 EUR, kar 

pa si URI-Soča v letu 2017 ni mogla privoščiti.  0% 

3. 

Povečanje števila sodelavcev 

za zagotovitev uresničitve 

strokovnih strateških 

usmeritev 

2020 Vodja RČV 
Cilj za leto 2017 je bil delno dosežen. Glede na leto 2016 

smo povečali število zaposlenih za 20. 

30% 

4. 
Priprava dokončnega modela 

kompetenc 
2017 Vodja RČV 

Cilj še ni bil realiziran. Gre za kompleksno nalogo, 

predvsem pa za odločitev o smiselnosti modela kompetenc.  0% 

5. 

Nadgradnja obstoječih 

sistemov ocenjevanja, 

napredovanja in nagrajevanja 

za ohranjanje visoke 

motiviranosti in zavzetosti 

vseh zaposlenih 

2018 Vodja RČV Naloga še ni realizirana. 

0% 

6. Izobraževanje in usposabljanje 2020 Vodja RČV 

To je stalna naloga in je bila v letu 2017 v celoti realizirana, 

saj smo dosegli, da se je kar 80 % zaposlenih izobraževalo v 

letu 2017. Cilj je bil 75 %.  100% 

7. 
Znižanje bolniške odsotnosti 

na 5 % 
2020 Vodja RČV 

Cilj ni bil dosežen. Zastavili smo si cilj, da bodo bolniške 

odsotnosti maksimalno 5,3%. Dosegli smo 6,5%. 0% 

 

 
- VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE 

 

Zap. 

št. 

Dejavnost 
Leto 

izvedbe 

Odgovorna 

oseba 

Opis izvedene aktivnosti 

Trenutna 

real. 

aktivnosti 

(%) 

1. 
Vzdrževanje opreme in 

prostorov 
2020 Vodja SS 

Cilj za leto 2017 je v celoti realiziran. Cilj je bil, da bomo 

na letnem nivoju za vzdrževanje porabili 1,5 - 2 % letnih 

prihodkov. Doseženo je 2,3 % letnih prihodkov. 100% 

2. 

Vzpostavitev univerzalnih 

delovnih mest za servisna 

opravila 

2017 Vodja SS Naloga je bila delno realizirana,  

20% 

 

 
- RAZVOJ INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 

 

Zap. 

št. 

Dejavnost 
Leto 

izvedbe 

Odgovorna 

oseba 

Opis izvedene aktivnosti 

Trenutn

a real. 

aktivnos

ti (%) 

1. 

Posodobitev poslovnega 

informacijskega in 

dokumentnega sistema 

2018 
Vodja 

informatike 

V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnostmi brezpapirnega 

poslovanja in sicer na procesu vhodna pošta, kjer je projekt 

tudi zaključen.  20% 

2. 
Posodobitev bolnišničnega 

informacijskega sistema 
2017 

Vodja 

informatike 
Izvedena je bila in informacijsko podprta je bila klinična pot.  

15% 

3. Vlaganje v IT-infrastrukturo 2020 
Vodja 

informatike 

Cilj je bil, da bomo letno vlagali v IKT 1-1,5 % prihodkov. 

Realizirali smo 2,35 %. Cilj je v celoti izpolnjen. 100% 

4. Uvajanje projektov eZdravja 2020 
Vodja 

informatike 

URI Soča se je vključil v vse projekte, ki jih predpiše MZ in 

so vezani na e-zdravje. 100% 

5. 

Vzpostavitev sistema 

analiziranja informacij, ki 

bodo uporabne za širši krog 

uporabnikov, in uporabnike 

poučiti o njihovi uporabnosti 

2020 
Vodja 

informatike 

Uvedeno dinamično spremljanje poslovanja in nekaterih 

medicinskih podatkov na ravni predstojnikov. 

15% 
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- TRŽENJE STORITEV 
 

Obseg prihodkov iz naslova tržnega programa za zagotavljanje dodatnih sredstev za razvoj URI – 

Soča se bo gibal 7–12 % letnih prihodkov (rok – celotno obdobje do 2020). V letu 2017 je bilo 

doseženo 7,3 % letnih prihodkov. 

 

 
- KAKOVOST IN VARNOST 

 

Zap. 

št. 

Dejavnost 
Leto 

izvedbe 

Odgovorna 

oseba 

Opis izvedene aktivnosti 

Trenutna 

real. 

aktivnosti 

(%) 

1. 

Učinkovitejša in preglednejša 

programska podpora dokumentnega 

sistema kakovosti  

2018 
Vodja 

kakovosti 

V letu 2017 je bilo pregledanih več možnih 

sistemov. Zaradi varčevanja informacijski sistem ni 

bil izveden. 10% 

2. 
Vzpostavitev informacijsko podprtega 

sistema obvladovanja ukrepov 
2017 

Vodja 

kakovosti 

Narejena je bila analiza možnih programskih 

rešitev glede na potrebe URI-Soča. 10% 

3. 
Revizija sistema obvladovanja odklonov 

in nevarnih opozorilnih dogodkov 
2016 

Vodja 

kakovosti 

Naloga ni bila v celoti realizirana. Naloga je v tesni 

povezavi z novimi modeli obvladovanja kakovosti, 

ki bodo začeli veljati v letu 2018. URI-Soča ima 

vzpostavljen register tveganj in ga tudi po potrebi 

dopolnjuje. Nove zahteve standardov kakovosti pa 

bodo postavile nove smernice obvladovanj tveganj. 

Na podlagi teh smernic se bomo odločili za 

informacijsko podporo. 30% 

4. 

Obveščanje in usposabljanje zaposlenih 

o sistemskih ukrepih za zagotavljanje 

varne in kakovostne zdravstvene oskrbe 

2020 
Vodja 

kakovosti 

To je stalna naloga. V letu 2017 so bila realizirana 

4 usposabljanja s področja varne in kakovostne 

obravnave. 100% 

5. 

Priprava materialov (zloženke) in 

postopkov za seznanitev zaposlenih z 

načeli sistemskega obvladovanja 

kakovosti in z značilnostmi sistema 

kakovosti v URI – Soča 

2016 
Vodja 

kakovosti 
Zloženka je bila izdana. 

100% 

6. 
Izvedba vsaj enega tečaja za notranje 

presojevalce letno 
2020 

Vodja 

kakovosti 
Izvedena sta bila dva tečaja. 

100% 

7. Ohranjanje certifikatov kakovosti 2020 
Vodja 

kakovosti 

Stalna naloga. Naloga je v celoti realizirana. 

Izvedeni sta bili dve zunanji presoji AACI, ISO. 100% 
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2. ZAKONSKE PODLAGE 

 
 

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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – 

ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17), 

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

88/16 – ZdZPZD in 40/17), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZZS, 

‒ Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07, 96/12 in 

98/14);  

‒ Zakon o izenačevanju možnosti invalidov(Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17); 

‒ Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06, 112/07, 9/11 in 57/12); 

‒ Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17); 

‒ Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, 

financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 

27/17). 

 
 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: 
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 

96/15 – ZIPRS1617), 

‒ 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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

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

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

86/16), 

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

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15 in 84/16), 

‒ 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 in 100/15), 

‒ 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), 

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

dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) 

 
 

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti…) 
‒ Statut javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - 

Soča 

‒ Pravilnik o disciplinski odgovornosti 

‒ Pravilnik o varstvu pri delu in varstvu pred požarom skupaj z Načrtom promocije zdravja na 

delovnem mestu 

‒ Pravilnik o računovodstvu 

‒ Pravilnik o redni delovni uspešnosti  

‒ Pravilnik o povračilih stroškov in nekaterih drugih prejemkov v zvezi z delom 

‒ Pravilnik o volitvah predstavnika delavcev inštituta v svet inštituta  

‒ Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

‒ Navodila o sredstvih in opremi za osebno varstvo pri delu 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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‒ Požarni red 

‒ Navodilo za naročanje, prevzem, pregled in preizkus sredstev za delo in nabavo ter uporabo nevarnih 

snovi 

‒ Navodilo o gospodarjenju s službenimi vozili 

‒ Organizacijsko navodilo glede službenih potovanj v državi in v tujino 

‒ Navodilo o sprožanju stroškov in o uporabi šifranta prihodkovnih stroškovnih mest 

‒ Navodilo o obračunu dodatka za mentorstvo 

‒ Navodilo o nagrajevanju strokovnih prireditev, raziskovalnega dela, opravljenih evalvacij in izdaje 

publikacij 

‒ Navodilo o delovnem času 

‒ Sklep in merila za organiziranje in delovanje Civilne zaščite 

‒ Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v URI-Soča 

‒ Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 

‒ Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 

‒ Navodilo o izdaji drobnega inventarja ter sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu iz skladišča  

‒ Navodilo o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju dobrodelnega sklada za nakup opreme in za 

strokovno izobraževanje 

‒ Začasno navodilo o udeležbi na strokovnih srečanjih oziroma potovanjih v tujino in o obsegu 

sredstev za izvajanje tega programa  

‒ Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov 

‒ Pravilnik o sodelovanju delavcev pri upravljanju URI-Soča        

‒ Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko Inštituta za 

rehabilitacijo 

‒ Pravilnik o oddaji naročil  

‒ Pravilnik o izdajanju revije »Rehabilitacija« skupaj s Programsko zasnovo revije »Rehabilitacija« 

‒ Navodilo za izvedbo Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem 

daril 

‒ Navodilo o obveznem izobraževanju 

‒ Pravilnik o evidentiranju, hranjenju in registriranju pogodb 

‒ Pravilnik o odrejanju dela preko polnega delovnega časa 

‒ Navodilo za izvajanje ocenjevanja izida rehabilitacije s pomočjo lestvice FIM 

‒ Sklep o reorganizaciji Službe za raziskave in Ambulantno rehabilitacijske službe 

‒ Navodilo za nagrajevanje rehabilitandov vključenih v program vmesnih delavnic v Mariboru in 

Murski Soboti 

‒ Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Inštitutu za rehabilitacijo 

‒ Navodilo za uveljavitev pravice do neplačanega očetovskega dopusta 

‒ Sklep o ustanovitvi Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo v Inštitutu za rehabilitacijo 

‒ Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja 

‒ Pravilnik o skladu za podporo in razvoj internih projektov 

‒ Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov 

‒ Pravilnik o prehrani med delom na Inštitutu za rehabilitacijo 

‒ Pravilnik o izvolitvi v znanstvene nazive 

‒ Pravilnik o priznanjih in zahvalah Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - 

Soča 

‒ Poslovnik o delu sveta inštituta URI - Soča 

‒ Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

‒ Navodilo o položajnem dodatku 

‒ Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc 

‒ Pravilnik proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z 

delom 

‒ Načrt ravnanja in evidenca o skladiščenju nevarne tekočine 

‒ Navodilo o ravnanju javnih uslužbencev URI-Soča v primeru nasilja od tretjih oseb 

‒ Pravilnik o delu prostovoljcev v URI-Soča 

‒ Pravilnik o sodilih za razporejanje stroškov po posameznih dejavnostih 

‒ Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom 

‒ Navodilo o prijavi korupcije v  URI-Soča in zaščiti prijavitelja 

‒ Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice URI-Soča 
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3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 

 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča: 
‒ dopis Ministrstva za zdravje – Prva in končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018, 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list 

RS, št. 71/17), 

‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem 

sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, 

‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

‒ Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, 

‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 

25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17). 

 

 

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri pripravi finančnega načrta za leto 

2018: 

 

1.) Pri oceni prihodkov zdravstvenih storitev smo skladno s prejetimi izhodišči s strani Ministrstva 

za zdravje upoštevali znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem 

dogovoru za leto 2018. Cene zdravstvenih storitev se bodo povečale za 5% na letni ravni, ne bo 

pa upoštevana revalorizacija materialnih stroškov in drugih kalkulativnih elementov. 

 

2.) Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali zakonodajo, ki velja za leto 2018, in sicer: 

 regres za letni dopust za leto 2018 v višini minimalne plače za vse zaposlene; 

 premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v 

višini, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence;  

 napredovanje javnih uslužbencev v plačilne razrede in nazive v letu 2018, ki pravico do 

plače pridobijo s 1. 12. 2018; 

 redna delovna uspešnost se v letu 2018 ne izplačuje; 

 omejitve izplačil delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ostajajo iste kot 

v 2017; 

 izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin za zaposlene v javnem sektorju skladno z 

določili zakonodaje; 

 regres za prehrano v višini 3,79 EUR; 

 povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v skladu z ZUJF-om; 

 dvig minimalne plače na 842,42 EUR bruto (v letu 2017 je znašala 804,96 EUR). 

 

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS določa tudi odpravo 

anomalij v sistemu plač javnega sektorja oz. ustrezne uvrstitve v plačne razrede za delovna 

mesta nad 26 plačnim razredom. Tega ukrepa med stroški dela pri izdelavi finančnega načrta 

za leto 2018 nismo upoštevali, ker ni informacij na katera delovna mesta se bo ukrep 

nanašal. V primeru, da bodo te spremembe pomembno vplivale na naše stroške, bomo to 

upoštevali pri pripravi rebalansa finančnega načrta. 

 
 

3.) Za spremljanje rezultatov se uporablja načelo denarnega toka - bilance po denarnem toku, ki 

mora biti uravnotežena. 
 

 



12 

 

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018 

 

4.1. LETNI CILJI 

 

 

4.1.1 Glavni cilj iz vizije in strategije 2016 – 2020 

 

Za leto 2018 planiramo presežek prihodkov nad odhodki v višini 178.280 oz. planirani prihodki 

bodo za 0,66% presegali planirane odhodke. 

 

 

4.1.2 Povečanje programa 

 

   Dejavnost 
Število timov/uteži/ 

primerov 
Vrednost širitve v EUR 

a) 

Kronična nerakava bolečina   

570.976 

 OTP 336 

 Edukacija 336 

 PIRP 80 

 IPFO 80 

b) Dodatna sredstva za nevromodulacijo    58.453 

  SKUPAJ   629.429 

 

Obrazložitev predloga: 

 

a) Zaradi dolgih čakalnih dob smo na ZZZS in na MZ naslovili dopis, s katerim smo opozorili na 

problem dolgih čakalnih dob na področju obravnave pacientov s kronično nerakavo bolečino. V 

splošnem dogovoru za leto 2018 je bil vključen dodaten program za ambulanto za kronično 

bolečino v vrednosti 570.976 EUR (upoštevane cene za l. 2018, ki so 5% višje kot leta 2017). 

 

b) Na URI Soča izvajamo program nevromodulacije za zdravljenje kronične bolečine pri ljudeh z 

močno kronično bolečino po neuspelih operativnih posegih na ledveni hrbtenici (t.i. Failed Back 

Surgery Syndrome) od leta 2015.  V tem času smo pridobivali pomembne klinične izkušnje na 

področju izbora teh bolnikov, kirurške oskrbe, vodenja in rehabilitacije. 

  

Postopek izbora teče timsko (v okviru tima za rehabilitacijo bolnikov s kronično ne-rakavo 

bolečino), upoštevamo namreč načela bio-psihosocialnega modela razlage kronične bolečine. 

Izbranim kandidatom vstavimo testne elektrode (izvajalec kirurškega dela programa je KO za 

nevrokirurgijo UKC Ljubljana). Sledi 4 tedensko poskusno zdravljenje z zunanjim 

stimulatorjem. V primeru uspešno izvedenega poskusnega draženja sledi vgradnja podkožnega 

stimulatorja in vključitev v rehabilitacijski program. V času poskusnega zdravljenja poleg 

odzivnosti bolnikove bolečine na nevromodulacijo preverjamo še najugodnejše parametre 

stimulacije in energetsko porabo, ki je odvisna od voltaže (le ta se prilagaja trenutnim potrebam 

po jakosti stimulacije), kar napove hitrost izpraznitve baterije stimulatorja. 

 

Na trgu stimulatorjev se je pojavila nova tehnologija in sicer gre za stimulatorje s polnilno 

baterijo, kar pomeni, da lahko baterijo v stimulatorju polnimo. Poleg tega pa nova tehnologija 

omogoča višje amplitude stimulacije torej od 3,5 mV ali 4,7 mA dalje, ki jih prejšnja 

generacija ni omogočala oz. je prišlo pri tej amplitudi do izredno hitre izpraznitve baterije in s 

tem do potrebe po reimplantaciji stimulatorja in tudi high density - HD« in »high frequency - 

HF« načinov draženja 
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V Evropi imajo nekatere države z dolgoletno klinično prakso bolj izdelane usmeritve glede izbire 

vgradnega materiala, takšen primer predstavlja  CNEDiMTS v Franciji (la Commission nationale 

d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé), ki deluje že od leta 2002. 

Njihovo nazadnje izdano priporočilo (l. 2014) navaja:  

 

Vgradnjo stimulatorjev s polnilno baterijo priporočajo v sledečih primerih: 

 ko imamo primer bolnika po prvi implantaciji, pri katerem pride do izpraznitve baterije v 

manj kot 30 mesecih 

 ko je potrebna amplituda stimulacije med poskusnim draženjem višja od 3,5 mv ali 4,7 mA. 

 

Na podlagi 17 primerov naših bolnikov lahko zaključimo, da  smo v 5 primerih že med poskusnim 

draženjem ugotovili, da gre za potrebe po zgoraj navedenih višjih amplitudah. Poleg voltaže lahko v 

času poskusnega zdravljenja ugotavljamo še najugodnejše parametre stimulacije. V letošnjem letu 

smo v skladu z novejšimi raziskavami pričeli z uporabo t.i. »high density - HD« in »high frequency 

- HF« načinov draženja že v času poskusnega draženja. V 5 od 7 primerov smo ugotovili precej 

boljši analgetični učinek z novejšimi načini draženja v primerjavi s konvencionalnimi, ki jih 

omogočajo uporabljeni stimulatorji, ki smo jih implantirali do sedaj (kot je npr. Prime Advanced 

Surescan MRI). Žal smo (na stroške naše ustanove) lahko vgradili ustrezen stimulator (v izbranih 

primerih smo uporabili Restore Sensor Surescan MRI) le v 2 primerih. Boljši učinek novejših 

načinov draženja tipa HD ali HF potrjujejo tudi raziskave (glej priloženo znanstveno literaturo). 

 

Novejša tehnologija omogoča: 

 zunanje polnjenje (proizvajalec podaja garancijo za 9 let, torej v 9 letih ni predvidena 

nobena reimplantacija. V kolikor do nje pride ves potreben material pokrije dobavitelj), 

 avtomatsko prilagajanje parametrov stimulacije glede na položaj telesa (poveča se učinek 

draženja) 

 izbor novejših parametrov draženja (HD in HF) 

 Višje amplitude draženja nad 3,5mv. 

 

Gre za pomembne prednosti v lastnostih modernih tehnologij na področju razvoja stimulatorjev za 

draženje hrbtenjače v primerjavi z dolga leta uporabljenimi tehnologijami  t.i. konvencionalnega 

načina draženja. 

  

Gre za prednosti, ki so v korist bolnikom in so lahko dolgoročno stroškovno učinkovitejše, ker: 

 vplivajo na kakovost življenja in na samo telesno zdravje (vsaka operacija pomeni 

tveganje za zdravje, bolniki z FBSS imajo v anamnezi večje število op. posegov, prepogoste 

menjave stimulatorjev zaradi izpraznitve lahko povečajo tveganje za poslabšanje kronične 

bolečine). 

 se zmanjšajo stroški izvajanja tega zdravstvenega programa zaradi neizvajanja 

reimplantacij zaradi izpraznitve baterije stimulatorja 

 

Naredili smo izračun prihrankov za ZZZS v 10 letih, v kolikor začnemo uporabljati kombinacijo 

nepolnilnih in polnilnih stimulatorjev. Pri izračunu prihrankov smo upoštevali naslednje:  

 prikazali smo stroške trenutne pogodbe, ki znašajo 314.324 EUR, 

 prikazali smo stroške z uporabo kombinacije polnilnih (7 kom) in nepolnilnih (3 kom) 

stimulatorjev, ki znašajo 372.777 EUR, 

 Potrebna dodatna sredstva za program znašajo 58.453 EUR, 

 prikazali smo prihranke za ZZZS v primeru uporabe kombinacije polnilnih in nepolnilnih 

stimulatorjev v obdobju 5 let, ki znašajo 57.349 EUR in v obdobju 10 let, ki znašajo 

174.306 EUR. 
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4.1.3 Sistem financiranja in obvladovanja poslovanja 

 

Postavitev novega finančnega modela na področju rehabilitacije 

 Dokončna odločitev o sistemu financiranja  

 Postavitev modela financiranja in izvedena simulacija vpliva modela glede na trenutno 

stanje 

 

Postavitev sistema vrednotenja stroškov na povprečnega pacienta na oddelek 

 Določitev aktivnosti za leto 2018 -  pregled ključev za delitev splošnih stroškov 

 Dokončna vzpostavitev sistema vrednotenja stroškov na povprečnega pacienta na oddelek  

 

Znižanje zalog 

 Določitev aktivnosti za leto 2018  

 Cilj: znižanje zalog primerjalno 31.12.2017 – 31.12.2018 v vrednosti 100.000 EUR, dnevi 

obračanja zalog maks. 30 dni 

 

 

 

4.1.4 Investicijski projekti 
 

V EUR 

  

 

SKUPAJ  

2018 

viri financiranja 

  
amortizacija donacije presežek sredstva MZ posojilo 

   

          

4.952.063    

           

865.140    

             

65.000    

           

204.923    

        

2.317.000    

        

1.500.000    

Z
G

R
A

D
B

A
 

Izgradnja druge faze AC 

oddelka 

          

3.817.000          

          

2.317.000    

          

1.500.000    

Centralna deponija za 

zbiranje odpadkov 

                

40.000    

               

40.000                

Požarno stopnišče CPR 

MB 

                

50.000    

               

50.000                

Požarna zaščita - splošno 

                

50.000    

               

50.000                

CPR - projekt Prehod 

mladih 

                

50.000    

               

50.000                

Ureditev sobe za program 

bolečine 

                

15.000    

               

15.000            

O
P

R
E

M
A

 

Medicinska in 

diagnostična oprema 

 

 254.278    

 

 165.000    
               

65.000    

               

24.278            

Ostala medicinska in 

diagnostična oprema 

 

 63.140   

 

 63.140                

Medicinska oprema 

Lekarna 

                

40.000    

               

40.000            

Nakup IKT opreme 

             

193.000    

             

193.000                

Nakup ostale opreme 

                

60.000    

               

60.000                

Nakup opreme iz sredstev 

ARRS 

                

16.000    

               

16.000            

  Odplačilo kredita A2C2 

             

180.645        

             

180.645            

  Plačilo v sklad MZ 

             

123.000    

             

123.000                  
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4.1.5 Razvoj kadrov 

 

Znižanje bolniške odsotnosti 

 Vodje izvajajo razgovore pri ponavljajočih bolniških odsotnostih zaposlenih do 30 in nad 

dni in lahko ob sumu nepravilnosti zahtevajo tudi kontrolo na domu. Po potrebi in v 

dogovoru s SRČV ter pooblaščenim zdravnikom MDPŠ  poiščejo ustrezne rešitve. Rezultate 

internega projekta „Izgorelost zaposlenih“, ki ga izvaja ga. Evalda Bizjak se predstavi vsem 

zaposlenim.  

 Skupina  promotorji zdravja (3) izvedejo v l.2018 nadaljnja predavanja na temo 

Samozaščitno ravnanje za varovanje lastnega zdravja po predlogu posameznih vodij OE 

neposredno v OE. Željene teme so lahko npr. predstavitev tehnik obvladovanja stresa, 

čuječnost, več o zdravi prehrani, o športnih aktivnostih, ergonomija na delovnem mestu – 

FTH vaje za ohranjanje zdrave hrbtenice, ipd..  

 

Vrednote družini prijazno podjetje 

 Kodeks delovanja/poslovanja organizacije: Kodeks ravnanja zaposlenih se predstavi ob 

nastopu zaposlitve s strani strokovnih sodelavcev SRČV in ob uvajanju v delo s strani 

neposrednega vodje. Posamične predstavitve kodeksa po OE in priprava lastnega opisa 

vrednot, se še naprej izvajajo skozi celo leto 2018. 

 Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja: Neposredno, ustno komuniciranje 

članov tima DPP z zaposlenimi (informiranje, razlaganje, zbiranje pobud in povratnih 

informacij, sklepi sej, novosti, neposredna pomoč pri koriščenju posameznih ukrepov, itd.),   

sestanki članov tima DPP (spremljanje izvajanja ukrepov v enotah in poročanje na sestankih 

tima, obravnava predlaganih izboljšav zaposlenih, dajanje predlogov upravi). Nadaljevanje z 

izvajanjem ukrepov DPP! 

 Komuniciranje z zaposlenimi – MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE: Opolnomočenje 

vseh zaposlenih z uporabo informacijske tehmnologije – e-Informiranje. Izobraziti vodje za 

boljše medgeneracijsko sodelovanje. Člani tima DPP se pogovorjajo o ukrepih DPP na 

sestankih po OE. Predstavitev dogajanja na področju ukrepov DPP in razprava o vsebini 

certifikata na kolegiju generalnega direktorja in seji strokovnega sveta. 

 

 

4.1.6 Vzdrževanje infrastrukture 

 

Vložili bomo 2,32 % letnih prihodkov v vzdrževanje opreme in prostorov. 

 

a.) Investicijsko in tekoče vzdrževanje 

 

Storitve vzdrževanja 2017 FN 2018 

tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme                36.817                   36.817    

računalniške storitve in telekom. storitve              144.297                 144.297    

vzdrževanje in popravila službenih vozil                13.206                   13.206    

pristojbine za registracijo službenih vozil                  2.194                     2.194    

tekoče vzdrževanje medicinske opreme                32.441                   32.441    

vzdrževanje okolice                14.113                   14.113    

vzdrževanje pripomočkov za izposojo - lekarna                  3.744                     3.744    

storitve za investicijsko vzdrževanje              147.968                 180.000    

tekoče vzdrževanje poslovnih objektov              164.353                 172.183    

tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme                  7.442                     7.442    

podaljšanje licenc računalniških programov                16.844                   16.844    

SKUPAJ            583.421               623.283    
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b.) Investicijsko vzdrževanje 
 

Investicijsko vzdrževanje  FN 2018 

Obnova kanalizacije - CPR MB 20.000 

Vrtnica - zamenjava sestrskega klica, univerzalno ožičenje, 

javljanje požara  - 1. faza 
130.000 

Zamenjava starega klimata bazen 30.000 

SKUPAJ 180.000 

 

 

 

4.1.7 Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije 

 

Posodobitev poslovnega informacijskega in dokumentnega sistema 

- Dopolnitve informacijskega sistema zaradi spremljanja stroška na povprečnega pacienta na 

oddelek  

 

Posodobitev bolnišnično informacijskega sistema 

- Dopolnitve modela informatizacija klinične poti za področje rehabilitacije.  

- Priprava analize uvedbe načrtovanja vseh terapij na vseh kliničnih oddelkih in v ARS.  

 

Strateški cilj: 1 – 1,5 % letnega prihodka vlaganja v IKT. Za leto 2018 planiramo 2,37 % letnega 

prihodka. 

 

 

 

4.1.9 Trženje storitev 

 

Cilji na področju trženja storitev: 

 Ohraniti izobraževanje strokovnjakov iz Kazahstana – vsaj dva izobraževanja 

 Sprejeti vsaj 3 skupine iz Gaze (8.1.2018 – prva skupina, 8.2.2018 – druga skupina, – tretja 

skupina – še ni datuma) 

 Sodelovanje na projektu ITF – izobraževanje in zdravljenje pacientov (BIH, Ramala) 

 Rehabilitacija vsaj 10 pacientov iz tujine, 

 Prodaja blaga v lekarni se poveča za 5 % - trženje lekarne (promocija spletnega naročanja za 

MP, promocija za spletno lekarno) 

 

Strateški cilj: 7 – 12% letnega prihodka. Za leto 2018 planiramo 1.890.093 EUR tržnih prihodkov. 
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4.1.10 Kakovost in varnost 

 

Naloge na področju kakovosti: 

 

Področje Cilji Ukrepi Roki in obseg izvedbe 

Tveganja,  

Varnost pacientov 

in zaposlenih, 

Poslovna tveganja 

 Obvladovanje 

tveganj in učenje na 

podlagi odklonov. 

Vzdrževanje registra 

tveganj. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prenova sistema za 

upravljanje z odkloni. 

Stalna naloga, vnosi tveganj v register na podlagi 

pobude strokovnega sveta in kolegija direktorja ter na 

podlagi evidentiranih odklonov. 

  

Preverjanje možnosti informacijske  podpore za 

register tveganj in sistema za upravljanje z odkloni. 

Pregled dobrih praks v drugih slovenskih bolnišnicah, 

oziroma v rehabilitacijskih centrih v tujini. 

Rok: 31.10.2018 

  

Priprava predloga sistema za upravljanje z odkloni v 

potrditev odboru za kakovost. 

Rok: 30.4.2018. 

Zadovoljstvo 

pacientov, 

Varnost in 

zadovoljstvo 

zaposlenih 

Obvladovanje 

komunikacije v 

zahtevnih 

situacijah. 

Sistematsko in redno 

izvajanje 

komunikacijskih 

treningov za najbolj 

izpostavljene skupine 

zaposlenih. 

V letu 2018 izvedba vsaj dveh 4 tedenskih 

komunikacijskih treningov – z udeležbo vsaj 20 

udeležencev različnih profilov. 

Prava izvedba v marcu 2018, druga izvedba v oktobru 

2018. 

Dogovor o profilu udeležencev na odboru za kakovost. 

Celostno in 

sistemsko 

obvladovanje 

kakovosti 

Optimalna priprava 

na zunanje in 

notranje presoje. 

Obvladovanje ukrepov s 

področja: 

• Mednarodne 

akreditacije (DNV) 

• Sistema kakovosti 

ISO 9001:2015 

• Sistema EQUASS 

Excellence. 

• Notranjih presoj 

Realizacija vseh ukrepov iz Poročila ISO 9001:2015, 

AACI akreditacije in ukrepov notranjih presoj 

 

  

Izvedba zunanjih presoj ISO 9001:2015 in AACI. 

Rok: oktober 2018. 

  

EQUASS – priprava in izvedba zunanje presoje  

Izvedba notranjih presoj. 

Notranja 

učinkovitost 

 

Vzpostavitev 

učinkovitega 

dokumentacijskega 

sistema za področje 

kakovosti. 

 

Optimiziranje 

informacijske podpore za 

dokumentacijo sistema 

kakovosti. 

  

   

Postopna Revizija 

dokumentacije sistema 

kakovosti. 

 

Dogovor o novem načinu označevanja dokumentacije, 

ki bo omogočal enostavnejše iskanje dokumentov. 

 

 

  

 

Revizija dokumentacije sistema kakovosti 

(Organizacijski predpisi, protokoli, navodila za delo in 

obrazci) za področje Ambulantno rehabilitacijske 

službe. 

 

Promocija 

sistemskega 

obvladovanja 

kakovosti  

v URI – Soča 

 

Informiranost 

zaposlenih o 

pomembnosti 

sistemskega 

obvladovanja 

kakovosti. 

  

Izvajanje promocijskih 

aktivnosti: 

• Objave v internem 

glasilu 

• Informiranje 

novozaposlenih 

• Redno poročanje na 

kolegiju direktorja 

 

 

Vsaj 2 objavi letno v internem glasilu.   

 

Priprava predavanja s področja kakovosti za 

zdravstveno nego 

 

Poročanju na kolegiju – stalna naloga. 
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4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 

 

 

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 

 

Poslovni cilji na področju NNJF se nanašajo na sprejet Načrt integritete z dne 5.06.2014 in sicer 

bomo v letu 2018 izvedli naslednje: 

 

- Opozarjanje zaposlenih preko intraneta in internega glasila glede ravnanja z darili. 

- Opozarjanje zaposlenih na neupoštevanja nasprotja interesov. 

- Sprejem  ustreznih navodil za zaščito prijaviteljev neetičnega ali nezakonitega ravnanja. 

- Usposabljanje zaposlenih glede predpisov s področja javnega naročanja. 

- Interni nadzor glede čakalnih dob. 

 

 

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 

 

Nabor ključnih tveganj, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev z ukrepi za njihovo 

obvladovanje: 
 

- Nelikvidnost zavoda.  

Ukrep: mesečna izdelava plana denarnega toka, nadzor nad naročanjem storitev in nabav ter 

sklepanje dogovorov z dobavitelji za podaljšanje plačilnega roka, zaustavitev novih nabav. 
 

- Zagotavljanje sredstev za izplačilo osnovnih plač, zaradi njihovega povečevanja, ki je 

posledica dogovora vlade in sindikatov 

Ukrep: dodatno povečati iskanje možnosti tržnega programa, izvajanje programa samo do 

obsega po pogodbi, kolikor je tudi plačanega, zaustavitev tudi planiranega zaposlovanja 
 

- Kadrovska problematika, nadomestne zaposlitve.  

Ukrep: povečanje nadurnega dela ali realizacija programa samo do plačanega obsega. 
 

- Varnost pacientov v procesu izvajanja rehabilitacije.  

Ukrep: redno spremljanje podatkov o kazalnikih in izvajanje ukrepov za vsako skupino 

tveganj posebej.  

 

 

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF 

 

V letu 2018 bomo opravili notranjo revizijo na področju preveritve skladnosti posameznih izbranih 

bilančnih postavk (med njimi tudi obračun stroška amortizacije) ter preveritev skladnosti priprave 

obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Notranjo revizijo bomo izvedli z najemom zunanjega 

izvajalca notranje revizijskih storitev.  

 

Izvedba priporočil notranje revizije s področja nabave, s poudarkom na skladnosti postopkov 

nabave z Zakonom o javnem naročanju, ki je bila izvedena v novembru 2017. 
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5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE 

CILJE 

 

 

5.1. Planiran fizični obseg 

 

SLUŽBA KATEGORIJA 2016 2017 FN 2018 
Indeks 

FN18/17 

HOSPITALNI 

PROGRAM IN 

AMBULANTE 

Primeri ZZZS 1.584 1.615 1.545 95,67 

Točke ZZZS 590.541 629.564 577.343 91,71 

Ambulantni primeri kronična bolečina 918 905 1.724 190,50 

Ambulantni primeri nevromodulacija 33 34 41 120,59 

Ambulantni primeri lokomat 402 423 400 94,56 

Sobivanje ZZZS, NOD 1.157 1.010 1.453 143,86 

Lokomat število obravnav (hospital) 971 1.074 900 83,80 

REHABIL. 

INŽINIRING 

Točke ZZZS 36.628 61.249 36.000 58,78 

Točke aplikacije 55.669 59.784 55.000 92,00 

Dom IRIS (št. hospital. pacientov) 148 143 150 104,90 

Dom IRIS (št. ambul. pacientov) 94 87 95 109,20 

Amb. za voznike – hospital 0 65 50 76,92 

Amb. za voznike – št. pacientov 160 560 350 62,50 

COP Točke aplikacije 61.051 57.794 60.000 103,82 

CPR 

Primeri ZZZS 77 85 70 82,35 

Točke ZZZS  190.847 178.794 190.000 106,27 

Poklicna rehabilitacija, program ZPIZ  

število  obravnavanih pacientov 
41 30 50 166,67 

Poklicna rehabilitacija, program 

Zavoda za zaposlovanje (financer 

MDDSZEM)  število obravnavanih 

pacientov 

638 636 610 95,91 

LEKARNA Lek. točke ZZZS 60.570 54.962 60.000 109,17 

  Točke aplikacije 3.280 3.054 3.300 108,05 

SKUPAJ Točke ZZZS 818.016 869.607 803.343 92,38 

SKUPAJ Primeri ZZZS 1.661 1.700 1.615 95,00 

 

Število ambulantnih točk in primerov je planirano v skladu s pogodbeno vrednostjo. V URI-Soča 

smo si zadali cilj, da ne bo odstopanja od pogodbenega programa za več kot 1 %. Razlika v 

ambulantnih točkah z letom 2017 je v tem, da je bilo v letu 2017 preseganje ambulantnih točk 

plačano s strani plačnika v višini 20 %. V SD 2018 preseganje ambulantnih točk ni več plačano. 
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5.2. Kazalniki poslovanja 

 

Kazalniki poslovanja 2017 FN 2018 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,014 1,007 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 3,78 3,78 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 100 100 

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,879 0,892 

5. Dnevi vezave zalog materiala 50,57 30,00 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,00 1,00 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,00 0,00 

8. Kazalnik zadolženosti 0,176 0,224 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 1,568 1,003 

10. Prihodkovnost sredstev 0,562 0,556 

 

 

 

1. Kazalnik gospodarnosti =  (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni 

prihodki iz pogodb z ZZZS) 

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

ceni storitev) 

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

opredmetena osnovna sredstva AOP 006) 

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

Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o 

stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega 

materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo 

samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem 

podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se 

vodi preko razreda 3 (kreditni promet). 

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

dogovorjenih dni za plačilo) 

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

do dobavit. AOP 871 / 12) ) 

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov 

sredstev AOP 060) 

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

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

nabavni vrednosti AOP 002+004+006) 
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5.3. Kadrovski kazalniki 

 

  
Kadrovski kazalniki 2017 FN 2018 

1. 
Procent zaposlenih vključenih v izobraževalni 

proces 
80% 80% 

  Število zaposlenih na dan 31.12. 597 619 

2. Delež stroška za izobraževanje 0,82% 0,79% 

  celotni prihodek AOP 870 25.811.025 26.845.245 

  vsi stroški izobraževanja 211.656 211.656 

3. Stroški izobraževanja na zaposlenega 354,53 341,93 

4. Bolniška odsotnost zaposlenih 6,45% 6,00% 

  število ur bolniške odsotnosti 78.377   

  število ur ostale, nebolniške odsotnosti 202.876   

  število vseh opravljenih delovnih ur 934.633   

  vsota vseh ur (opravljenih ur in ur odsotnosti) 1.215.885   

5. Strošek dela 7,59% višji od 2016 6,2% višji od 2017 

    15.865.463 16.848.332 

 

 

 

5.4. Kazalniki IKT 

 

Kazalniki IKT 2017 FN 2018 

Vlaganje v IKT 2,35% 2,37% 

stroški vlaganja v IKT 605.582 635.622 

celotni prihodek AOP 870 25.811.025 26.845.245 

stroški IKT na zaposlenega 1.014 1.027 

 

 

 

5.5. Ostali kazalniki 

 

Ostali kazalniki 2017 FN 2018 

Energija v celotnih prihodkih 2,26% 2,25% 

stroški energije (plin, ogrevanje, elektrika) 584.581 604.581 

skupna površina v m2 37.804 37.804 

stroški energije na m2 površine 15,46 15,99 

Vzdrževanje v celotnih prihodkih 2,26% 2,32% 

stroški vzdrževanja objektov, opreme in okolice 583.421 623.283 

vzdrževana površina (m2) 40.352 40.322 

stroški vzdrževanja na m2 površine 14,46 15,46 
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 

 

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2018  

 

6.1 Program ZZZS 

 

Splošni dogovor za leto 2018 je bil letos sprejet zelo zgodaj, natančneje februarja 2018, vendar pa 

vsebuje določbe s katerimi se vsi partnerji oz. podpisniki ne strinjajo, zato bo najverjetneje v 

kratkem sprejet tudi Aneks1 k Splošnemu dogovoru, ki bo vseboval določene popravke. 

 

Vsi odgovorni, ki so podpisniki Splošnega dogovora so seznanjeni, da s staranjem prebivalstva, 

podaljševanjem življenjske dobe z novimi metodami zdravljenja, potrebe po rehabilitaciji naraščajo, 

zato naša ustanova vsako leto pripravi predloge za širjenje programov ali pa uvedbo novih metod 

rehabilitacije.  

 

V nadaljevanju je naštet program, ki se v URI Soča izvaja ter v kakšnem fizičnem obsegu se 

načrtuje. Načrtovan je v obsegu, ki je veljal za leto 2017, povečan za storitve, ki so bile 

dogovorjene s Splošnim dogovorom za leto 2018 oz. izhodišči. 

 

Na hospitalnem delu našega zavoda planiramo realizirati 1.615 primerov, kar pomeni zaključenih 

obravnav pacientov na bolnišnični dejavnosti rehabilitacije. Pod hospitalno dejavnost spada tudi 

sobivanje staršev, ki se meri z nemedicinskim oskrbnim dnem. To pomeni, da ima eden od staršev 

pravico do bivanja ob hospitaliziranem otroku do njegove starosti vključno pet let. Planiranih je 

1.453 oskrbnih dni. 

 

Na ambulantni dejavnosti planiramo narediti 803.343 ambulantnih točk.  

 

Ker se je izredno povečala potreba po izvajanju zdravljenja kronične bolečine, ki se meri v 

ambulantnih primerih, smo s temeljito  obrazložitvijo dolgih čakalnih dob na tem segmentu uspeli 

pridobiti sredstva za še en strokovni tim, ki bo izvajal te storitve. To pomeni, da bomo dobili 

dodatno priznanih 862 ambulantnih primerov. Pogodbeno število ambulantnih primerov za 

kronično bolečino bo 1.724.  

 

Za zdravljenje kronično neobvladljivih bolečin skupaj s strokovnjaki iz UKC Ljubljana izvajamo 

program nevromodulacije oziroma draženja živčnega sistema z blagimi električnimi signali. 

Priznanih imamo 41 ambulantnih primerov. 

 

Zelo uspešno, z dobrimi rezultati je tudi izvajanje rehabilitacijskih postopkov na t.i. Lokomatu ali 

prilagojenem pripomočku za računalniško vadbo hoje, priznanih je 400 ambulantnih primerov. 

 

Poleg naštetega v našem inštitutu izdelujemo in prilagajamo ortopedske pripomočke terciarnega 

nivoja glede na potrebe pacientov in v zvezi s tem obračunamo tudi t.i. aplikativne točke. 

 

Pomembna storitev, ki jo velja omeniti je izvajanje celovite obravnave pacienta glede na potrebe po 

podporni tehnologiji. To pomeni med drugim tudi svetovanje glede nabave primerne tehnološke 

opreme, ki bi bila v čim večjo pomoč pacientu pri obvladovanju okolja. To storitev je mogoče 

opravljati tako ambulantno kot hospitalno. Za hospitalno obravnavo je predvideno 150 obravnav,  

potrebno je  izdati izvid, ki je priložen medicinski dokumentaciji hospitalnega pacienta, za 

ambulantno obravnavo pa nimamo dogovorjenega obsega in se šteje v dogovorjeno kvoto 

ambulantnih točk.  
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Izvajamo tudi kontrolne preglede in izdajamo mnenja za invalide, voznike motornih vozil. 

 

Med pomembne storitve spada tudi zdravljenje spastičnosti, ki jo izvajamo z implantacijo in 

reimplantacijo baklofenske črpalke. Planiran obseg implantacij/reimplantacij je vključen v 

finančni načrt zavoda. Pacientov, ki imajo v Sloveniji implantirano črpalko že vrsto let je 

precejšnje, zato je tudi reimplantacij vedno več. 

 

Pri računalniško vodeni vadbi hoje bomo verjetno beležili presežek glede na plan, oziroma 

realizacijo v približno enakem obsegu kot leta 2017. Kako bo potekalo delo na programu 

nevromodulacije, bo vidno že pri prvi storitvi, izboru pacientov, odstopanje od plana oziroma 

lanske realizacije pa bomo lažje napovedali ob polletnem poročilu. 

 

Podrobnejši podatki o obsegu program, ki ga izvajamo je v priloženih tabelah Obrazca 1. 

 

 

Tabela: Fizični kazalci 

 

  

FN 2017 2017 FN 2018 

A BOLNIŠNICA 

  Število hospitalnih primerov  1.615 1.700 1.615 

  Število zdravnikov 31,71 31,71 31,71 

  Št.ost.zdrav. osebja 280,5 280,5 280,5 

  Povpr. ležal.doba 30 33 32,00 

  Povpr.čakal.doba 9 tednov 9 tednov 9 tednov 

B SPECIALISTIČNO-AMBULANTNA DEJAVNOST 

  Število ambulantnih točk  761.087 869.607 803.343 

  

Število ambulantnih primerov kronična 

bolečina  862 905 1.724 

  

Število ambulantnih primerov računalniško 

vodene vadbe hoje 400 423 400 

  

Število ambulantnih primerov 

nevromodulacije 41 34 41 

  Št. zdravnikov - program amb. točk 4,06 4,06 4,06 

  Št. ost. zdrav. osebja - program amb.točk 58,80 58,80 58,80 

  Število pregledov skupaj (prvi in kontrolni) 17.407 22.475 19.371 

  Povp.čakal.doba za 1.pregled - hitro       

  Specialistična ambulanta  do 3 mes. do 3 mes. do 3 mes. 

  Subspecialistična ambulanta  2-4 tedni* 2-4 tedni* 2-4 tedni* 

  Povp.čakal.doba za 1.pregled - redno       

 

Specialistična ambulanta  do 6 mes. do 6 mes. do 6 mes. 

 

Subspecialistična ambulanta  do 1,5 mes.* do 1,5 mes.* do 1,5 mes.* 

C SOBIVANJE STARŠEV 

  Nemedicinsko oskrbni dan 1.453 1.010 1.453 

 
* Iz podatka je izvzeta ambulanta za kronično nerakavo bolečino, ki je edina tovrstna ambulanta v našem zdravstvenem 

sistemu in kjer so bile zato čakalne dobe za stopnjo nujnosti hitro 830 dni in za stopnjo redno 1000 dni. 
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6.2. Zaposlitvena rehabilitacija (naročnik: MDDSZEM) 

 

V letu 2018 planiramo, da bomo v sklopu programa zaposlitvene rehabilitacije obravnavali 610 

rehabilitandov v vseh štirih enotah CPR. Skupni obseg timov ostaja na ravni iz leta 2017, to je 1,6 

tima v MS, 2 tima v MB, 0,3 tima na Ptuju in 1,4 tima v LJ. V vseh enotah bomo obravnavali ciljno 

skupino težav v duševnem zdravju in ostalih, v Ljubljani pa tudi ciljno skupino slepih in 

slabovidnih.  

 

Izmed 610 rehabilitandov, planiramo 233 storitev B (Priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, 

znanj, delovnih navad in veščin (v skladu s Standardi zaposlitvene rehabilitacije)).  86 jih planiramo 

v Mariboru, 90 v Murski Soboti, 9 na Ptuju in 66 v Ljubljani. Storitev B predstavlja začetno, 

izhodiščno fazo v procesu poklicne/zaposlitvene rehabilitacije. Storitev je usmerjena v celostno 

oceno posameznikovega aktualnega delovnega in socialnega funkcioniranja, njegovih zmožnosti, 

potencialov, interesov in ovir, relevantnih dejavnikov v okolju, možnosti za vključitev v zaposlitev 

ali izobraževanje. Cilj storitve je opredelitev nadaljnjih aktivnosti in ukrepov, ki so potrebni za 

oblikovanje rehabilitacijskega načrta ter izboljšanje možnosti za napredovanje v poklicni karieri. 

Storitev B je osnova za izdajo mnenja Rehabilitacijske komisije I. stopnje, tako pri opredelitvi 

statusa invalida kot tudi pri določanju potrebnih storitev zaposlitvene rehabilitacije. Storitev traja do 

90 ur oz 10 delovnih dni na rehabilitanda.  

 

Izmed 610 planiranih rehabilitandov bomo 319 rehabilitandom nudili storitev J oziroma storitev 

usposabljanja na konkretnem delovnem mestu oz v izbranem poklicu. 120 rehabilitandom v 

Mariboru, 86 v MS, 25 na Ptuju in 88 v Ljubljani. Usposabljanje oziroma pomoč pri usposabljanju 

na konkretnem delovnem mestu zajema sistematično izkustveno učenje v izbranih delovnih 

situacijah in na izbranih delovnih mestih. Program je individualiziran, prilagojen rehabilitacijskim 

potrebam posameznih udeležencev. Ker ima vsak posameznik, kljub morebitnim enakim diagnozam 

in okvaram, individualne rehabilitacijske potrebe, izkazuje specifične omejitve, potenciale in 

interese, mora biti načrt usposabljanja pazljivo prilagojen potrebam konkretnega posameznika. 

Storitev temelji na celostni oceni aktualnega stanja ovir in potencialov, ki predstavlja podlago za 

individualiziran načrt rehabilitacijskih aktivnosti, oziroma programa usposabljanja. Med izvajanjem 

programa je potrebna stalna evalvacija napredovanja, preverjanje ustreznosti programa in sprotno 

prilagajanje rehabilitacijskih ukrepov. Storitev je časovno opredeljena 6 mesecev v primeru lažjih 

težav rehabilitanda, 1 leto v primeru zmernih težav rehabilitanda, ter 2 leti za rehabilitande z 

najtežjimi težavami.  

 

V sklopu zaposlitvene rehabilitacije bomo nudili in izvajali tudi podporne storitve. 16 v MB, 10 v 

MS, 3 na Ptuju in 10 v Ljubljani. Podporna zaposlitev pomeni zaposlitev invalida na delovnem 

mestu v običajnem delovnem okolju, z vso potrebno strokovno in tehnično podporo invalidu, 

delodajalcu in delovnemu okolju. 

 

Za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije MDDSZEM v skladu z Mrežo financira 90% 

stroškov za delo strokovnega tima in del materialnih stroškov v enakem obsegu, ki so vsem 

izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije priznani v enakem pavšalnem deležu oziroma sorazmernem 

deležu glede na priznani obseg strokovnega tima in morebitne druge stroške, ki so priznani 

posameznim strokovnim timom.  

 

Pogodbena vrednost za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 01.01.2018 do 

31.12.2018 znaša 943.153,20 EUR. V pogodbenem znesku so vključena sredstva za delo 

strokovnega tima, materialne stroške, plačilo mentorjev pri delodajalcih v običajnih delovnih 

okoljih, povrnitev stroškov zaradi mobilnosti in povrnitev stroškov nastanitve. 
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6.5.2 Plan izvajanja programa socialne vključenosti (naročnik: MDDSZEM) 
 

Za MDDSZEM bomo izvajali, v skladu s sklenjeno pogodbo tudi program socialne vključenosti. V 

letu 2018 smo želeli vključiti dodatne tri uporabnike, vendar slednje zaradi finančnih zmogljivosti s 

strani MDDSZEM ni bilo odobreno.  Planiramo, da bomo ob zaključku leta 2018 imeli v program 

vključenih 15 uporabnikov. V program socialne vključenosti se vključujejo osebe, ki so v procesu 

zaposlitvene rehabilitacije bile ocenjene kot nezaposljive (dosegajo do 30% delovno učinkovitost) 

ter je namenjen ohranjanju in izboljšanju njihove delovne vzdržljivosti kot tudi ohranjanju in 

krepitvi uporabnikovih socialnih spretnosti in veščin.  

 

MDDSZEM financira izvajanje programa v višini 380,00 eur mesečno na vključenega uporabnika, 

če je ta prisoten v programu 10 dni ali več. V primeru, da je uporabnik v programu prisoten 

mesečno manj kot 10 dni, se prizna 60% od polnega zneska, kar znaša v skladu s pogodbo 

MDDSZEM 228,00 eur. MDDSZEM povrne tudi potne stroške uporabnikov za dneve, ko so 

prisotni v programu.  

 

Za izvajanje programa MDDSZEM za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018 URI Soča zagotavlja 

sredstva v višini 77.904,00 EUR, in sicer: 

• Stroške programa za 15 uporabnikov v višini 65.664,00 eur in 

• Potne stroške v višini do 12.240,00 eur. 

 

 

6.3. Plan izvajanja poklicne rehabilitacije v letu 2017 (naročnik: ZPIZ)  
 

Plan izvajanja poklicne rehabilitacije za ZPIZ ostaja na ravni iz leta 2017. V letu 2018 planiramo 

realizacijo 40 primerov za ZPIZ. V MB in v MS planiramo skupno 15 primerov, v Ljubljani pa 25. 

 

 

6.4. Plan izvajanja projektov v Centru za poklicno rehabilitacijo (CPR) 
 

CPR bo v letu 2018 pričel z izvajanjem projektnih aktivnosti nacionalnega projekta Prehod mladih. 

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela (v nadaljevanju PREHOD 

MLADIH) je projekt, katerega cilj je reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz 

skupine mladih s posebnimi potrebami in pomoč pri njihovem prehodu iz šole na trg dela. Projekt 

PREHOD MLADIH izvaja nacionalno projektno partnerstvo, ki ga sestavljajo Združenje izvajalcev 

zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji kot koordinator projekta in 14 izvajalcev programa 

zaposlitvene rehabilitacije kot projektni partnerji.  
 

Projekt PREHOD MLADIH se bo izvajal med letoma 2018 in 2021 na območju celotne Slovenije 

in predvideva vključitev 2100 mladih s posebnimi potrebami, pri čemer se za mladega šteje oseba, 

mlajša od 29 let. Namen projekta PREHOD MLADIH je s celostnim pristopom in sistematičnimi 

projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter 

prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za 

opolnomočen vstop ciljne skupine na trg dela.  
 

Ključni cilji projekta PREHOD MLADIH so pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi 

potrebami, njihova čimprejšnja aktivacija in približevanje trgu dela ter ozaveščanje in motiviranje 

delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami. Projekt PREHOD MLADIH 

sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

CPR v letu 2018 planira vključitev 213 mladih s posebnimi potrebami v projektne vsebine, od tega 

70 na zahodu (CPR Ljubljana) in 143 na vzhodu (CPR MB, MS in Ptuj). Sicer je v štiriletnem 

obdobjue predvidena za CPR vključitev 610 mladih. Za vključitev 618 mladih, bo CPR v štiri 

letnem obdobju prejel financiranje v višini  1.112.400,00 eur. Za 213 vključenih mladih v projektne 

vsebine v 2018 planiramo financiranje v višini 249.210,00 eur.  
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6.5. Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo 

 

Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo bo po predvidenem programu dela za Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravil v letu 2018 naslednje naloge: 

- Evalvacija zaposlitvene rehabilitacije 

- Razvoj sistemskega modela zaposlitvene rehabilitacije 

- Področje odgovornosti uporabnikov storitev in sodelovanja njihovih družinskih članov v 

procesu zaposlitvene rehabilitacije 

- Izkušnje pri zaposlovanju invalidov v invalidskih podjetjih 

- Smernice pri zaposlovanju oseb z MAS 

- Equass – sistem kakovosti na področju socialnih storitev 

- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov: priprava evalvacije izvajanja pravic uporabnikov 

po ZIMI 2014-2017 in  

- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov: Predelave vozil - demonstracijske aktivnosti za 

uporabnike prilagoditev vozil. 

Pogodbena vrednost za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 01.01.2018 do 

31.12.2018 znaša 186.439 EUR. 

 

Izobraževalno delo: kot soorganizatorji bomo z Združenjem izvajalcev za zaposlitveno 

rehabilitacijo pripravili celoletni program seminarjev in dvodnevno konferenco Rehadnevi. 

Organizirali bomo intervizijska srečanja vseh izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji. 

 

Razvojni center bo v letu 2018 delal na devetih mednarodnih projektih Just Pal, Tools For SE 

Specialist, Pathways, Big Step - Learning Through Gamification, Thermal Care, 

SpeelPath4Teachers, Pal Push Enterpreneurship, Job-Circuit in i-Care.  

 

 

 

6.6 Plan izvajanja tržne dejavnosti 

 

V letu 2018 planiramo podoben obseg tržne dejavnosti, kot je bil realiziran v letu 2017. Načrtujemo 

nekoliko višje prihodke od prodaje blaga v lekarni. 

 

Tržni prihodki 2017 FN 2018 
Indeks 

FN18/17 

samoplačniki in ostali plačniki - bolnišnična 

dejavnost 

271.172 271.172 100,0 

samoplačniki in ostali plačniki - ambulantna 

dejavnost 

32.356 32.356 100,0 

medicinski pripomočki 216.452 216.452 100,0 

lekarna 732.522 768.496 104,9 

prehrana 244.003 244.003 100,0 

ostalo 377.615 357.615 94,7 

SKUPAJ      1.874.119               1.890.093    100,9 
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6.7 Terciarna dejavnost 

 

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti  

 

Za leto 2018 načrtujemo terciarne dejavnosti v podobnem obsegu kot so bile realizirane v letu 2017.  

 

Terciar I, ki zajema učenje, usposabljanje za posebna znanja in razvoj in raziskave, planiramo v 

višini 774.910 EUR. 

 

Učenje (Rutinski program)  

 

Usposabljanje za posebna znanja  

(plan strokovnih prireditev URI – Soča v 2018 bo obravnaval RSK za fizikalno in rehabilitacijsko 

medicino na seji, ki je predvidena dne 21.3.2018). 

15. in 16. marec   V sodelovanju s Katedro za fizikalno in rehabilitacijsko medicino 29. 

dnevi rehabilitacijske medicine: DOLOČANJE CILJEV V 

REHABILITACIJI 

Srečanje je namenjeno zdravnikom specialistom in specializantom družinske 

medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, ortopedije, travmatologije, 

nevrologije, nevrokirurgije in drugim zdravstvenim delavcem (vsem članom 

rehabilitacijskih timov) ter ostalim strokovnjakom, ki delajo 

v rehabilitaciji. 

Vabljena predavateljica iz tujine: prof. Diane Playford (Velika Britanija) 

Strokovne vodje: doc. dr. Metka Moharić, dr. med., prof. dr. Helena Burger, dr. 

med., doc. dr. Nika Goljar, dr. med. 

 

Prva polovica leta EXPLAIN PAIN – učna delavnica 

Izvajalec: Tim Beames MSc BSc, Neuro Orthopaedic Institute, instructor 

Organizator: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – strokovno združenje v 

sodelovanju z UR I – Soča 

Vodji: Lea Šuc, MSc. dipl. del. ter. Zdenka Pihlar, dipl. del. ter. 

 

9. januar Modul za specializante FRM: ORTOPEDSKA OBUTEV 

   Vodja: prof. dr. Helena Burger, dr. med. 

 

16. januar VODENA AKTIVNOST – SPECIFIKA PODROČJA DELA 

 DELOVNEGA TERAPEVTA 

   Organizator: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – strokovno združenje v  

sodelovanju z URI – Soča 

   Vodji: Lea Šuc, MSc. dipl. del. ter. Zdenka Pihlar, dipl. del. ter. 

 

19. januar PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEČINE V KRIŽU 

 -  delavnica za zdravnike družinske medicine 

   Vodja: doc. dr. Primož Novak, dr. med. 

 

19. januar MODUL ZA SPECIALIZANTE DRUŽINSKE MEDICINE 

 Vodja: doc. dr. Primož Novak, dr. med. 

 

Januar – december  IZOBRAŽEVANJE ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU 

ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE IN ZAPOSLOVANJA INVALIDOV 

 Enodnevni seminarji so namenjeni izobraževanju strokovnih delavcev na področju 

zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov. 

 Organizator: ZIZRS v sodelovanju z URI – Soča 

 Vodje: dr. Aleksandra Tabaj, mag. Valentina Brecelj in dr. Zdenka Wltavsky 



28 

 

 

Januar – december INTERVIZIJSKA SREČANJA STROKOVNIH DELAVCEV  V APOSLITVENI 

REHABILITACIJI 

 Srečanja potekajo celo leto v Ljubljani. Za datume se dogovarjamo sproti med letom 

 Organizator: Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo Vodja: dr. Aleksandra Tabaj 

 

2., 3. februar OBRAVNAVA BOLNIKA PO MOŽGANSKI KAPI V PROCESU VRAČANJA 

NA DELO 

 Vodji: Metka Teržan, dr. med., prim. Bojan Pelhan, dr. med. 

 

2. februar MOTNJE HRANJENJA IN POŽIRANJA PRI OTROKU Z OKVARO 

ŽIVČEVJA 

 Vodja: asist. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. 

 

Februar CELOSTNA OBRAVNAVA OTROK Z MOTNJAMI HRANJENJA IN 

POŽIRANJA 

 Vodja: Barbara Korošec, spec. klin.log. 

 

5. do 9. marec NADALJEVALNI TEČAJ O UPORABI NADOMESTNE KOMUNIKACIJE PRI 

OTROCIH 

 Astana, Kazakhstan 

 Vodja: asist. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. 

 

Modul I – marec OD AKTIVNOSTI DO SODELOVANJA –  DELOVNO–TERAPEVTSKA 

Modul II – 

april, maj OBRAVNAVA NEVROLOŠKEGA BOLNIKA – uvodna učna delavnica Modul 

III –junij Organizator: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – strokovno 

združenje v sodelovanju z URI – Soča 

 Vodji: Lea Šuc, MSc. dipl. del. ter., Zdenka Pihlar, dipl.del. 

 

Marec Uvodna učna delavnica TEMELJNA NAČELA ZA IZVEDBO PROGRAMA 

TERAPIJE S POMOČJO PSA 
 Izvajalka: Nataša Ogrin Jurjevič 

 Organizator: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije v sodelovanju z URI – Soča 
Vodja: Lea Šuc, MSc., dipl. del. ter., glavna delovna terapevtka 

 

Marec - april UPORABA INTER X TERAPIJE V FIZIOTERAPIJI PRIMARNE 

ZDRAVSTVENE RAVNI 
 Vodja: Primož Hostnik, dipl. fiziot. 

 

Marec - junij IZOBRAŽEVANJE IZ SPECIALNIH ZNANJ S PODROČJA ZN PACIENTOV Z 

MOTNJAMI  MOKRENJA 

 Organizator: Sekcija MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti in 

Enterostomalna sekcija 

 Sodelujoči: UKC Maribor, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 

 

6. april Posvet ZNAČILNOSTI FUNKCIONIRANJA OTROK Z ZMANJŠANIMI 

ZMOŽNOSTMI GIBANJA IN PRILAGODITVE ZA VKLJUČEVANJE V 

PROGRAM ŠOLE IN VRTCA 
 Vodja: mag. Svetlana Logar, spec. klin. psih. 

 

13. in 14. april Delavnica: SENZOMOTORNA INTEGRACIJA, STIMULACIJA IN 

SNOEZELEN PRI OSEBAH Z OKVARO CENTRALNEGA ŽIVČNEGA 

SISTEMA 
 Vodja: viš. pred. Maja Povše, viš. fiziot., univ. dipl. ped. 
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19. – 22. april PLAVANJE PO KONCEPTU HALLIWICK - osnovni tečaj 

 Zdravilišče Laško 

 Vodja: asist. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. 

 

April in oktober MOTNJE POŽIRANJA PRI ODRASLIH IN ZAPLETI 

 Vodja. Maja Ogrin, spec. klin. log. 

 

April KAKOVOST IN VARNOST V REHABILITACIJSKI ZN 

 Strokovni seminar namenjen osebju rehabilitacijske zdravstvene nege (SMS in bolničar 

negovalec) 
 Vodja: Tadeja Drenovec, dipl. m. s. 
 
1. – 6. maj 21st EUROPEAN CONGRESS OF PRM 
 Sodelovanje v znanstvenem odboru kongresa (prof. dr. Helena Burger, dr. med. in mag. 

Klemen Grabljevec, dr. med.) 
 Vilnius, Litva 
  
8. – 11. maj OCENJEVANJE SPONTANEGA CELOSTNEGA GIBANJA ZA 

 NOVOROJENČKE IN DOJENČKE – osnovni in nadaljevalni tečaj 

 Vodja tečaja: Fabrizio Ferrari 

 Odgovorna oseba: asist. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. 

 

April in oktober PRAVILNE TEHNIKE HRANJENJA PRI MOTNJAH  POŽIRANJA 

Delavnica je namenjena osebju rehabilitacijske zdravstvene nege Vodja: Tadeja 

Drenovec, dipl. m. s. 

 

18. maj MODUL ZA SPECIALIZANTE DRUŽINSKE MEDICINE 

 Vodja: doc. dr. Primož Novak, dr. med. 

 

25. maj PSIHOLOŠKI POSVET 

 Vodja: asist. dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih. 

 

Junij FUNKCIJSKO USPOSABLJANJE S POMOČJO GLASBE  - 

 Nadaljevalna učna delavnica 

 Organizator: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – strokovno združenje v 

sodelovanju z URI – Soča 

 Izvajalka: Zdenka Pihlar, dipl. del. ter. Vodja: Lea Šuc, MSc., dipl. del. ter. 

Pomlad PLAVANJE PO KONCEPTU HALLIWICK - osnovni tečaj 

 Zagreb, Plavalna zveza Hrvaška 

 Vodja: asist. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. 

 

Pomlad PREDELAVE VOZIL 

 Vodja: prof. dr. Anton Zupan, dr. med. 

 

Jesen MODUL ZA SPECIALIZANTE FIZIKALNE  IN REHABILITACIJSKE 

MEDICINE 

 Vodja: prof. dr. Helena Burger, dr. med. 

 

Pomlad DELAVNICA O MEDNARODNI  KLASIFIKACIJI FUNKCIONIRANJA, 

ZMANJŠANE ZMOŽNOSTI IN ZDRAVJA (MKF) 

 Vodja: prof. dr. Helena Burger, dr. med. 

 

Pomlad in jesen NOVOSTI NA PODROČJU PROTETIKE/ORTOTIKE -  DELAVNICA 

Delavnica je namenjena diplomiranim inženirjem ortotike in protetike in ortopedskim 

tehnikom ter ostalim članom rehabilitacijskih timov. 

Vodja: Maja Mlakar, dipl. inž. ort. in prot. 
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Pomlad in jesen TEHNOLOŠKI POSTOPKI PRI OBDELAVI PROTEZ/ORTOZ - DELAVNICA 

 Delavnica je namenjena ortopedskim tehnikom in diplomiranim inženirjem ortotike in 

protetike. 

 Vodja: Maja Mlakar, dipl. inž. ort. in prot. 

 

20. september POSVET S STROKOVNIMI SODELAVCI ŠOL, KI V 1. RAZRED 

VKLJUČUJEJO OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, KI SO 

OBRAVNAVANI V URI – Soča 
 Vodja: mag. Svetlana Logar, spec. klin. psih. 

 

20. – 22. september INTERNATIONAL CENTRAL EUROPEAN ISPO CONFERENCE 2018  

Vodja: prof. dr. Helena Burger, dr. med. 

Portorož, Slovenija 

 

September ZAPOSLOVANJE OSEB Z INVALIDNOSTMI – za delodajalce, strokovne 

delavce s področja zaposlovanja delavcev, delavce s področja ravnanja s 

človeškimi viri 
Vodja: Jasmina Plavšić, univ. dipl. iur. 
 

September PRAVILNO VODENJE PSA PRI TERAPEVTSKEM  PROGRAMU - učna 
delavnica 

Izvajalka : Nataša Ogrin Jurjevič Vodja: Lea Šuc, MSc., dipl. del. ter. 

 

September ZGODNJA OBRAVNAVA OTROKA Z DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RAZVOJ 

CEREBRALNE PARALIZE 
Vodja: asist. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. 

 

September TEČAJ OCENJEVANJA FUNKCIJE ROKE PRI MALČKU  (HAI) 

Vodja tečaja: Lena Krumlinde Sundholm Vodja: asist. dr. Katja Groleger Sršen, dr. 

med. 
 

September ali  

oktober  STROKOVNI SEMINAR NAMENJEN OSEBJU  

 REHABILITACIJSKE ZDRAVSTVENE NEGE 

 Organizator: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Sekcija medicinskih 

sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 
 Vodja: Bojana Hočevar Posavec, dipl. m. s. 
 

September REHA DNEVI 2018 

 Organizatorji: MDDSZ, ZPIZ, ZIZRS in URI – Soča 

 Dvodnevni seminar za strokovne delavce v zaposlitveni rehabilitaciji, invalidskih 

podjetjih, zaposlitvenih centrih in izvajalce socialne vključenosti. Vodji: dr. Aleksandra 

Tabaj in mag. Valentina Brecelj 
 

18. oktober SEMINAR: »KAKO IZBOLJŠATI KAKOVOST ŽIVLJENJA LJUDI, KI SO 

PREŽIVELI MOŽGANSKO KAP«? 
 Vodji: doc. dr. Nika Goljar, dr. med., asist. dr. Nataša Bizovičar, dr. med. 
 

19. oktober OCENJEVANJE DISFAGIJE S PRESEJALNIM TESTOM (DDS – DYSPHAGIA 

DISORDER SURVEY) 

 Vodja: Barbara Korošec, spec. klin. log. 
 

Oktober - november  INTERNISTIČNI DAN V  REHABILITACIJI 

 Vodja: Marijana Žen Jurančič, dr. med. 
 

Oktober ZAPOSLOVANJE OSEB Z INVALIDNOSTMI – za delodajalce, strokovne 

delavce s področja zaposlovanja delavcev, delavce s področja ravnanja s 

človeškimi viri 

 Vodja: Mira Nemec, univ. dipl. inž. 
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Oktober TEČAJ  MIŠIČNOSKELETNEGA UZ 

 Vodja: doc. dr. Primož Novak, dr. med. 

 

16. november UPORABA ORTOZ PRI OTROCIH Z OKVARO ŽIVČEVJA 

Vodja: asist. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. 

 

22. november STROKOVNO SREČANJE: PREDPISOVANJE MEDICINSKIH 

PRIPOMOČKOV ZA OSEBE Z OKVARO HRBTENJAČE 

 Vodja: prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med. 

 

22. – 24. november 6. SLOVENSKI KONGRES FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE 

 Organizator: Slovensko združenje SZD za fizikalno in rehabilitacijsko medicino v 

sodelovanju z URI - Soča 

 Koordinatorja: mag. Klemen Grabljevec, dr. med., doc. dr. Metka Moharić, dr. med. 

 

30. november PSIHOLOŠKI POSVET 

 Vodja: asist. dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih. 

 

November Delavnica: REHABILITACIJA OSEB S KRONIČNO NE- RAKAVO BOLEČINO 

 Vodja: Helena Jamnik, dr. med. 

Jesen Delavnica: EDUKACIJSKI PROGRAMI PRI BOLNIKIH Z BOLEČINO V 

HRBTENICI 

 Delavnica je namenjena fizioterapevtom v OZV 

 Izvajalci delavnice: Bajuk Slavica, dipl. fiziot. in sodelavci 

 

Jesen TESTIRANJE  VOZIČKOV 

 Vodja: doc. dr. Metka Moharić, dr. med. 

Januar – junij OPORNICE ZA ROKE – uvodni tečaj za delovne terapevte 

 Vodji: Agata Križnar, dipl. del. ter., Mira Barič, dipl. del. ter. 

 
Preko celega leta TEMELJI TPO 
 Vodja: Marijana Žen Jurančič, dr. med. 

 
Preko celega leta Rehabilitacijska respiratorna nega 
 Vodja: Bojana Hočevar, dipl. m. s. 
 
Preko celega leta  OSNOVE REHABILITACIJSKE RESPIRATORNE ZN – delavnica Vodja: Bojana 

Hočevar Posavec, dipl. m. s., mag. vzg. in men. v zdr. Odgovorna oseba: Tadeja 

Drenovec, dipl. m. s. 

 
Preko celega leta NUJNA STANJA TPO Z VKLJUČENIM AED – seminar 

 Izvajalke: diplomirane medicinske sestre URI – Soča Odgovorna oseba: Tadeja 

Drenovec, dipl. m. s. 

 

Preko celega leta REHABILITACIJSKA ZN – interna predavanja namenjena osebju ob četrtkih 

rehabilitacijske zdravstvene nege 

Izvajalke: diplomirane medicinske sestre URI – Soča Vodja: Tadeja Drenovec, dipl.m.s. 

 
Pomlad TERAPEVTSKO PLEZANJE - delavnica 
 Izvajalec: Kovač Matej, dipl. fiziot. in sodelavci 

 
Pomlad in jesen OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE Z  LESTVICO 
 FUNKCIJSKE NEODVISNOSTI (FIM) 
 Vodja: mag. Klemen Grabljevec, dr. med. 
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September –  
december   TESTIRANJE PRIPOMOČKOV PODPORNE TEHNOLOGIJE – 
 uvodni tečaj za delovne terapevte 
 Odgovorna oseba: Lea Šuc, MSc. dipl. del. ter. 

 
November REHABILITACIJSKA ZDRAVSTVENA NEGA NEVROLOŠKEGA BOLNIKA 
 Vodja: Ksenija Karan, dipl. med. s. 

 

Jesen OBNOVITVENA DELAVNICA: UPORABA ELASTIČNIH TRAKOV V 

FIZIOTERAPIJI 
 Vodja: Tea Piškur, dipl. fiziot. 
 
November OCENA DISFAGIJE - DDS 
 Vodja: Barbara Korošec, spec. klin. log 

 

 

 

Redna strokovna predavanja v URI – Soča so: 
 ob ponedeljkih od 13:00 do 14:00 ure v predavalnici, v 4. nadstropju (koordinatorici: asist. dr. 

Nataša Bizovičar, dr. med., prof. dr. Helena Burger, dr. med.) 

 ob petkih od 8:15 do 9:00 ure za zdravnike v sejni sobi, v kleti Vrtnice (koordinatorja: Teja 

Kovačec Hermann, dr. med., prof. dr. Helena Burger, dr. med.) 

 
 

RAZVOJ IN RAZISKAVE 
  

Raziskovalni programi in projekti 
1. Raziskovanje na področju javnega zdravja – raziskovalni program ARRS P3-339 (H. Burger)  

2. Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju - raziskovalni program ARRS P2-0228 (Z. Matjačić)   

3. Mhealth platform for Parkinson's disease management (PD-manager) – EU H2020-PHC643706) (K. 

Peterlin Potisk, I. Cikajlo) 

4. PATHWAYS PArticipation To Healthy Workplaces and Inclusive Strategies in the Work Sector (H. 

Burger) 

5. Neposredno ocenjevanje kontrolnih strategij mišic in njihovih koaktivacijskih vzorcev v robotsko 

podprti rehabilitaciji po možganski kapi – ARRS (Z. Matjačić)  

6. EkoSMART: Eko sistem pametnega mesta – SPS-S4 MIZŠ (H. Burger, Z. Matjačić) 

7. Supporting Active Ageing through Multimodal coaching (SAAM) – EU H2020 – SC1-PM-15-2017 (Z. 

Matjačić, H. Burger) 

8. Mehanizmi vzdrževanja dinamičnega ravnotežja med hojo človeka – ARRS J2-8712 (Z. Matjačić) 

 

 

Strokovni projekti  
1. JUST – PAL (Z. Wltawsky) 

2. Designing quality and training tools for competence profile of supported employment specialists (Tools 

for SE Specialist) (Z. Wltavsky) 

3. BIG STEP: Learning through Gamification – Integration of the vulnerable groups (Učenje z 

“igrifikacijo” – integracija ranljivih skupin) (Z. Wltavsky) 

4. THERMAL CARE (Z. Wltavsky) 

5. SPEELPATH4TEACHERS – Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial 

Education (Z. Wltavsky) 

6. PAL PUSH Entrepreneurship (Z. Wltavsky) 

7. Job-Circuit (Z. Wltavsky) 

8. i-Care (Z. Wltavsky) 
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Interni projekti URI – Soča  

 

PROJEKTI SPREJETI V IZVAJANJE V LETU 2016: 
 

Analiza laminata v ortotiki in protetiki 

Vodja: Matic Bombek, dipl. inž. ort. in prot. 

 

Vadba ravnotežja s pomočjo sistema REWIRE pri pacientih po možganski kapi 

Vodja: Marko Rudolf, dipl. fizioter. 

 

Varnost vadbe na kombinirani fitnes napravi in njen vpliv na krvni tlak in srčni utrip, mišično jakost 

in funkcijo okvarjenega zgornjega in spodnjega uda pri osebah v subakutnem obdobju po možganski 

kapi 

Vodja: Edita Behrić, dipl. fizioter. 

 

Preprečevanje padcev z izobraževanjem pacientov po amputaciji spodnjega uda 

Vodja: Petkovšek-Gregorin Romana, mag. zdr.  nege 

 

Učinkovitost pripomočkov za otroke s ploskimi stopali 

Vodja: Zala Novak, dr. med. 

 

Prisotnost izgorelosti zaposlenih v službi CPR 

Vodja: Evalda Bizjak, dipl. del. ter. 

 

Sodelovanje in tekmovalnost v računalniških igrah pri osebah po možganski kapi (SOTI) 

Vodja: prof. dr. Imre Cikajlo, univ. dipl. inž. el. 

 

Telerehabilitacija hodečih otrok z omejeno gibljivostjo v skočnih sklepih 

Vodja: Irena Jemec Štukl, dipl. fiziot. 

 

 

 

PROJEKTI SPREJETI V IZVAJANJE V LETU 2017: 
 

Spremljanje učinkovitosti psihološke obravnave pri otrocih in mladostnikih s kronično bolečino  

Vodja: dr. Barbara Horvat Rauter, spec. klin. psih. 

 

Primerjava treh aktivnih vakuumskih sistemov suspenzije podkolenske proteze 

Vodja: Branko Zdovc, dipl. inž. ort. in prot. 

 

Poskusna izdelava mavčnih kap v postopku predprotetične priprave oseb po amputaciji spodnjih udov 

Vodja: Maja Mlakar, dipl. inž. ort. in prot. 

 

Prevod in prilagoditev diagnostičnega materiala za področje dela logopedov 

Vodja: Maja Ogrin, spec. klin. log. 

 

Pojav stresne inkontinence pri ženskah, zaposlenih na URI – Soča 

Vodja: Maja Vrabič, dipl. med. sestra 

 

Primerjava učinkov različnih individualno narejenih ortoz na funkcijo hoje in ravnotežja ter 

biomehanska analiza hoje z različnimi individualno narejenimi ortozami za nadzor stopala pri dveh 

kliničnih primerih 

Vodja: Marko Rudolf, dipl. fiziot. 

 

Obremenjevanje proteze za spodnje ude 

Vodja: Metka Zalar, dipl. fiziot. 
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Primerjava klasičnega ležišča-proteze z novim tipom ležišča-proteze po disartikulaciji kolka 

(hemipelvektomije) 

Vodja: Robert Janežič, dipl. inž. ort. in prot. 

 

Spodbujanje hoje s protezo v domačem okolju 

Vodja: Andrej Bavec, dr. med. 

 

Kognitivna rehabilitacija pacientov po amputaciji spodnjega uda  

Vodja: Petra Boh 

 

 

 

Novi programi  

 
1. Uporaba 3-D tiskalnika v postopku izdelave protez 

2. Uporaba transkranialne stimulacije z direktnim električnim tokom za izboljšanje funkcije zgornjega uda 

pri bolnikih po možganski kapi 

3.  Uvedba vprašalnika QUEST2.0 za spremljanje zadovoljstva s predpisanim pripomočkom terciarnega 

nivoja – najzahtevnejši vozički 

4.  Program predoperativne ocene funkcijskega stanja in rehabilitacije po selektivni dorzalni rizotomiji za 

otroke s cerebralno paralizo 

5.  Računalniško podprta kognitivna rehabilitacija 

 

 

 

 

 

6.7.2 Terciar 2 

 

Terciar II, ki zajema subspecialistični laboratorij, subspecialistični tim in interdisciplinarni konzilij 

planiramo v višini 2.875.928 EUR. 

 

 

Subspecialni laboratoriji  

 

1. Laboratorij za klinično kineziologijo  

2. Laboratorij za izokinetično in izometrično dinamometrijo  

3. Laboratorij za silikonsko tehnologijo  

4. Laboratorij za ocenjevanje vozniških sposobnosti  

5. Laboratorij za urodinamiko  

6. Laboratorij za senzorimetrijo  

7. Laboratorij za nevrofiziološko diagnostiko  

8. Laboratorij za ultrazvočno diagnostiko mišično-skeletnega sistema  

9. Laboratorij za ultrazvočno diagnostiko srca in ožilja  

10. Laboratorij za ocenjevanje respiratornih funkcij  

11. Laboratorij za obremenitveno testiranje  

12. Laboratorij za ocenjevanje perifernih žilnih motenj  

13. Laboratorij za ocenjevanje drže in meritve gibljivosti hrbtenice  

14. Laboratorij za klinično prehrano  

15. Laboratorij za Lokomat  
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Subspecialni timi  

 

1. Tim za rehabilitacijo pacientov po amputaciji spodnjih udov  

2. Tim za (re)habilitacijo otrok z okvaro živčevja in mišično-skeletnega sistema  

3. Tim za rehabilitacijo pacientov z revmatskimi obolenji  

4. Tim za rehabilitacijo pacientov po poškodbi mišično-skeletnega sistema  

5. Tim za rehabilitacijo pacientov s perifernimi živčnimi okvarami  

6. Tim za rehabilitacijo pacientov z živčno – mišičnimi obolenji  

7. Tim za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov  

8. Tim za rehabilitacijo pacientov z multiplo sklerozo  

9. Tim za rehabilitacijo pacientov z ekstrapiramidnimi obolenji  

10. Tim za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi  

11. Tim za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače  

12. Tim za klinično kineziologijo  

13. Tim za izokinetično in izometrično dinamometrijo  

14. Tim za nevrofiziološko funkcionalno diagnostiko  

15. Tim za zdravljenje spastičnosti in nevropatske bolečine  

16. Tim za rehabilitacijo otrok po amputaciji zgornjih udov  

17. Tim za protetiko spodnjih udov  

18. Tim za spinalno ortotiko  

19. Tim za ortotiko  

20. Tim za rehabilitacijo oseb po preboleli otroški paralizi  

21. Tim za rehabilitacijo oseb po amputaciji zgornjega uda ter ročno protetiko in ortotiko  

22. Tim za zahtevne deformacije in funkcionalno merjenje pritiskov stopala  

23. Tim za podporno tehnologijo  

24. Tim za ocenjevanje vozniških sposobnosti 

25. Tim za funkcijsko ocenjevanje srca in ožilja pri ljudeh z različnimi okvarami  

26. Tim za funkcijsko ocenjevanje respiratornih funkcij in respiratorno rehabilitacijo  

27. Tim za rehabilitacijo bolnikov s kronično bolečino  

28. Tim za zdravljenje preležanin  

29. Tim za rehabilitacijo motenj sakralnih funkcij  

30. Tim za nadomestno in dopolnilno sporazumevanje  

31. Tim za razvoj rehabilitacije kognitivnih sposobnosti  

32. Tim za poklicno rehabilitacijo (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota)  

33. Tim za športnike  

34. Tim za predelavo vozil 

35. Tim za motnje požiranja in hranjenja pri otrocih 

 

 

Tematski interdisciplinarni konziliji  

 

1. Rehabilitacijsko-ortopedski interdisciplinarni konzilij  

2. Rehabilitacijsko-nevrokirurški interdisciplinarni konzilij  

3. Rehabilitacijsko-nevropediatrični interdisciplinarni konzilij  

4. Rehabilitacijsko-urološki interdisciplinarni konzilij  

5. Rehabilitacijsko-radiološki interdisciplinarni konzilij  

6. Rehabilitacijsko-psihiatrični konzilij 
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7. ČAKALNE DOBE 

 

Povprečne letne čakalne dobe na hospitalizacijo (več strokovno poročilo in posebno poročilo o 

čakalnih dobah). 

 

ODDELEK ZA 

ČAKALNA DOBA 2016  (DNI) ČAKALNA DOBA 2017 (DNI) 

HITRA REDNA HITRA REDNA 

rehabilitacijo pacientov po amputaciji 30 do 75 30 60 

(re)habilitacijo otrok 10 160 10 120 

rehab. pacientov po poškodbah, s perifernimi 

živčnimi okvarami in revmatskimi obolenji 

6-30 30-60 
6-30 30-120 

30-60 60-180 

rehab. pac. po nezgodni možganski poškodbi, z 

multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi 

obolenji 

55 105 
7-30 nekoloniz. 

60-45 koloniz. 

14-45 nekoloniz. 

45-90 koloniz. 

rehab. pac. po možganski kapi 14 133 14 67 

rehab. pac. z okvaro hrbtenjače 19 54 39 57 

 
 

Povprečne letne čakalne dobe v ambulantah URI-Soča v letih 2016 in 2017 po kriteriju redno, 

hitro in s prikazom števila čakajočih pacientov. 

 

Ambulanta 

Pac.  

hitro 

2016 

Pac.  

redno 

2016 

real. 

ČD 

hitro 

2016 

real. 

čD 

redno 

2016 

Pac.  

hitro 

2017 

Pac.  

redno 

2017 

real. 

ČD 

hitro 

2017 

real. 

čD 

redno 

2017 

111-Subspecialistična ambulanta za paciente z 

okvaro hrbtenjače  

 

79 

 

388 27 55 

 

15 

 

37 

 

48 

 

76 

121-Subspecialistična ambulanta za 

(re)habilitacijo otrok        

 

193 

 

259 82 90 

 

15 

 

59 

 

82 

 

144 

129-Triažna subspecialistična ambulanta za 

(re)habilitacijo otr. 

 

121 

 

170 77 78 

 

35 

 

63 

 

82 

 

96 

131-Sub. amb. za pac. po pošk., s 

perif.živč.okvar. in revm. obolenji 

 

175 

 

83 30 48 

 

12 

 

6 

 

34 

 

50 

141-Subspecialistična ambulanta za paciente 

po možganski kapi    

 

41 

 

693 87 131 

 

47 

 

182 

 

127 

 

155 

149-Triažna subspecialistična amb. za paciente 

po možganski kapi 

 

144 

 

460 53 77 

 

21 

 

55 

 

60 

 

67 

151-Subspecialistična amb. za pac. po 

nezgodni možganski pošk.   

 

147 

 

189 47 65 

 

42 

 

30 

 

77 

 

81 

157-Sub. ambulanta za paciente z MS in 

drugimi nevr. obolenji    

 

156 

 

223 55 77 

 

8 

 

19 

 

47 

 

70 

158-Sub. amb. za bolnike z mišičnimi in 

živčno-mišič. boleznimi  

 

48 

 

68 14 14 

 

6 

 

8 

 

34 

 

34 

161-Subspecialistična amb. za pac. po 

amputaciji spodnjega uda   

 

 84 

 

147 / 23 

 

4 

 

2 

 

33 

 

33 

201-Specialistična ambulanta za obutveno 

ortotiko                

 

1 

 

1 14 14 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

202-Sub.amb. za reh. otrok po amputa. zg. uda 

in otr. protetiko  

 

 3 

  

9 / / 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

203-Sub.amb. za pac. po preboleli otr. paralizi 

(poliomyelitisu) 

 

16 

 

51 10 21 

 

10 

 

4 

 

31 

 

33 

204-Subspecialistična ambulanta za protetiko 

spodnjega uda       

 

 48 

 

123 / 33 

 

9 

 

12 

 

75 

 

90 

205-Subspecialistična ambulanta za ortotiko 

spodnjega uda        

 

90 

 

154 10 25 

 

4 

 

8 

 

60 

 

76 

206-Subspecialistična ambulanta za spinalno 

ortotiko             

 

181 

 

271 37 38 

 

20 

 

53 

 

70 

 

96 



37 

 

207-Sub.amb. za zahtevne def.  in fun. 

merjenje pritiskov stopal 

 

420 

 

840 37 37 

 

58 

 

69 

 

50 

 

88 

208-Sub.amb. za prot. in ort. zg. uda ter reh. po 

amp. zg.uda    

 

69 

 

117 22 28 

 

6 

 

8 

 

39 

 

55 

301-Subspecialistična ambulanta za voznike s 

posebnimi potrebami 

  

19 

 

195 / 40 

 

4 

 

15 

 

53 

 

56 

302-Subspecialistična ambulanta za 

zahtevnejše tehnične pripomoč 

 

128 

 

348 75 78 

 

16 

 

30 

 

80 

 

93 

502-Spec. ambulanta za fizikalno in 

rehabilitacijsko medicino    

 

1616 

 

912 77 346 

 

289 

 

396 

 

83 

 

134 

508-Sub.amb.za reh. oseb s kronično 

nerakavo bolečino            

 

410 

 

310 880 950 

 

393 

 

356 

 

836 

 

1001 

509-Spec. amb. za rehabilitacijo po športnih 

poškodbah           

 

75 

 

17 14 14 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

511-Sub. amb. za reh. oseb s sklep. in obsklep. 

bolez. in okv.   

 

242 

 

74 44 66 

 

44 

 

8 

 

57 

 

74 

512-Sub. ambulanta za rehabilitacijo 

poškodovancev               

 

236 

 

50 12 30 

 

21 

 

5 

 

42 

 

60 

520-Subspecialistična ambulanta za 

ekstrapiramidne bolezni       

 

50 

 

42 81 82 

 

14 

 

9 

 

85 

 

91 

522-Sub. ambulanta za zdravljenje spastičnosti                   
 1  9 

/ / 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

524-Sub. internistična ambulanta za gibalno 

ovirane              

 

102 

 

193 41 65 

 

5 

 

5 
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50 

525-Sub. ambulanta za nevrorehabilitacijsko 

diagnostiko          

  

9 

 

21 / 62 

 

/ 

 

2 

 

/ 

 

30 

 

 

V splošni fiziatrični ambulanti, kjer je bil v letu 2017 z ZZZS dogovorjen dodaten program so se 

čakalne dobe močno znižale in so se tako spustile na raven  zakonsko dopustnih čakalnih dob. 

 

Ambulanta 

Pac.  

hitro 

2016 

Pac.  

redno 

2016 

real. 

ČD 

hitro 

2016 

real. 

čD 

redno 

2016 

Pac.  

hitro 

2017 

Pac.  

redno 

2017 

real. 

ČD 

hitro 

2017 

real. 

čD 

redno 

2017 

502-Spec. ambulanta za fizikalno in 

rehabilitacijsko medicino    

 

281 

 

912 77 346 

 

289 

 

396 

 

83 

 

134 

 

 

508-Sub.amb.za rehabilitacijo oseb s kronično nerakavo bolečino            
 

Ambulanta 

Pac.  

hitro 

2016 

Pac.  

redno 

2016 

real. 

ČD 

hitro 

2016 

real. 

čD 

redno 

2016 

Pac.  

hitro 

2017 

Pac.  

redno 

2017 

real. 

ČD 

hitro 

2017 

real. 

čD 

redno 

2017 

508-Sub.amb.za reh. oseb s kronično 

nerakavo bolečino            

 

410 

 

310 880 950 

 

393 

 

356 

 

836 

 

1001 

 

Program kronične bolečine je izrazito timsko delo. Za lažje razumevanje vam potek dela podajamo 

v nadaljevanju. 

 

Vsak pacient, ki je napoten z napotnico gre skozi ocenjevalno triažni postopek, kjer se ugotavlja 

zdravstveno in funkcijsko stanje, rehabilitacijski potencial za sodelovanje v programu in potrebe po 

dodatni diagnostiki in zdravljenju s strani drugih strokovnjakov. Takšnih pacientov je predvideno 

na leto po pogodbi (pogodba leto 2017) 366. V kolikor se ugotovi, da pacient ni primeren za 

nadaljnjo obravnavo se postopek za njega zaključi. Klinične izkušnje so pokazale, da je pacientov, 
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ki so napoteni na  ocenjevalno triažni postopek  več kot pa tistih, ki se jih končno vključi v 

rehabilitacijsko obravnavo, Glede na to, da so določeni zelo natančni napotitveni kriteriji, pa 

program na podlagi kliničnih izkušen interdisciplinarnih timov iz tujine predvideva, da se bo od 366 

pacientov nadaljnjega programa udeležilo 336 pacientov. 

 

Po pregledu v ocenjevalno triažnem postopku gre pacient v program edukacije, kjer se pacienti 

udeležijo dvodnevnega programa edukacije o kronični bolečini, ki zajema predavanja o mehanizmih 

zaznavanja bolečine in vzdrževanja kronične bolečine, mehanizmih delovanja zdravil in tehnikah 

samo-opazovanja pri jemanju analgetikov, o pomenu kakovostnega spanca, pomenu krepitve 

telesne dejavnosti, kako pristopiti k telesni aktivaciji, pomenu ergonomske urejenosti delovnega 

okolja, načelih uporabe tehnik zaznavanja telesa in sproščanja, vplivih stresnih dogodkov na 

zaznavanje bolečine, tehnikah samo-opazovanja pri ocenjevanju bolečine, vplivu bolečine na 

celostno funkcioniranje in povezanost telesnih in duševnih funkcij ter vplivu bolečine na življenje v 

družini, delovnem okolju in socialni mreži. 

 

Bolniki, ki izkazujejo rehabilitacijski potencial za interdisciplinarni rehabilitacijski program so 

napoteni v eno od dveh oblik rehabilitacijskega programa: prilagojen interdisciplinarni program ali 

v interdisciplinarni program funkcionalne obnove. Takšnih pacientov je 160 od 366. Ostali pa so 

napoteni v druge individualne programe, npr. v fizioterapijo, delovno  terapijo, individualno 

psihološko obravnavo. 

 

Torej program edukacije ni sam po sebi namen, ampak je sestavni del celotnega 

rehabilitacijskega programa. Paciente, ki zbolijo za sindromom kronične razširjene bolečine je 

potrebno pred začetkom izvajanja rehabilitacijskih postopkov v celoti seznaniti z boleznijo in 

njenim vplivom na človeka in je zato edukacija absolutno potrebna osnova, da pacient lahko 

vstopi v interdisciplinarno rehabilitacijsko obravnavo. 
 

 

 

 

 

 

 

Diagram poteka programa (pogodba z ZZZS 2017) 
 

 
 

 

 

 

 

 

V sklopu programa se izvajajo naslednje storitve: 

 

Obstoječi program Novo pridobljen program Ocenjevalno triažni postopek 

(366 pacientov) 

Edukacija (336 pacientov) 

Prilagojen interdisciplinarni 

program (80 pacientov) 

Interdisciplinarni program 

funkcionalne obnove (80 

pacientov) 

Posamezni programi – 

fizioterapija ali delovna terapija 

ali psiholog (88 pacientov) 
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E0445 OTP Osebe s kronično nerakavo bolečino so napotene v ocenjevalno triažni 

postopek, da se ugotovi zdravstveno in funkcijsko stanje, rehabilitacijski 

potencial za sodelovanje v programih interdisciplinarne rehabilitacije za 

osebe s kronično bolečino ali potrebe po dodatni diagnostiki ali zdravljenju s 

strani drugih specialistov. V ocenjevalno triažnem postopku sodelujejo 

zdravnik, fizioterapevt, psiholog in socialni delavec, ki napotenega pacienta 

pregledajo in na timskem sestanku na podlagi ugotovitev predlagajo 

najprimernejšo obliko obravnave.  

E0446 Edukacija Dvodnevni program edukacije o kronični razširjeni bolečini. Storitev se 

izvede, če je bila ob zdravniškem pregledu ugotovljena smiselnost vključitve 

osebe v ta program. 

E0447 PIRP Prilagojen interdisciplinarni rehabilitacijski program sindroma kronično 

razširjene bolečine. Storitev se izvede za osebe, za katere je bila v 

ocenjevalno triažnem postopku  ugotovljena potreba po tej obliki 

interdisciplinarne rehabilitacije (trajanje programa 4 tedne) 

E0448 IPFO Interdisciplinarni program funkcionalne obnove sindroma kronično razširjene 

bolečine. Storitev se izvede za osebe, za katere je bila v ocenjevalno triažnem 

postopku ugotovljena potreba po tej obliki interdisciplinarne rehabilitacije 

(trajanje programa 5 tednov) 

 

 

Strokovne indikacije za napotitev na URI-Soča: 

- kronična razširjena bolečina/sindrom fibromialgije oz. še regionalne bolečine z dejavniki 

tveganja za SKRB. 

- FBSS (kronična bolečina po neuspešnih operacijah na ledveni hrbtenici). 

- drugi kronični bolečinski sindromi, po individualni konzultaciji z lečečim specilaistom 

(največkrat gre za zapletene oblike KRBS, neobvladane glavobole in/ali obrazne bolečine, 

zapletene oblike različnih oblik nevropatske bolečine, neodzivne oblike kronične pelvične 

bolečine ipd.), za katere vemo, da so bili vsi do sedaj možni načini zdravljenja neuspešni in 

pri katerih ugotavljamo rehabilitacijski potencial za interdisciplinarno rehabilitacijo 

kronične bolečine. 

Interdisciplinarna obravnava pacientov s kronično nerakavo bolečino je v razvitem evropskem in 

svetovnem zdravstvenem prostoru ena od pomembnejših dejavnosti, ki zagotavlja, tudi 

najzahtevnejšim pacientom, ki imajo dolgotrajno problematiko kroničnih bolečin (v veliki meri gre 

za paciente s fibromialgijo) kakovostno in predvsem učinkovito interdisciplinarno obravnavo. 

 

Ker smo problem povečanja števila pacientov zaznali že v drugem letu delovanja 

interdisciplinarnega tima smo na različne inštitucije v državi naslovili in opisovali problematiko 

čakalnih dob in naraščanje števila pacientov. Tako smo dopis naslovili na Ministrstvo za zdravje 

dne 27.6.2016 (državnima sekretarkama ga. Tušar in Pirnat), obravnavali problematiko na seji sveta 

tako v letu 2016 in tudi v 2017 kjer sedijo štirje predstavniki Vlade Republike Slovenije in tudi 

predstavnica Ministrstva za zdravje in ZZZS, od leta 2015 v vsak predlog in tudi anekse k SD 

predlagamo širitev timov za obravnavo kronične nerakave bolečine. Na žalost nas noben ne posluša 

oz. verjetno se nikomur ta problem ne zdi pomemben razen pacientom, ki ne morejo razumeti 

katastrofalne čakalne dobe, obravnavo pa bi potrebovali takoj in zdaj. 

 

V URI-Soča vsakoletni pogodbeni program naredimo v celoti, še več, celo presegamo program. Z 

našim opozarjanjem na vse inštitucije v državi, da je potrebno na tem področju nujno narediti 

drastičen premik za obvladovanje nastale situacije zaenkrat ni obrodilo sadove.  
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Program rehabilitacije oseb s kronično nerakavo bolečino je v letu 2012 sprejel zdravstveni svet s 

pojasnilom, da je to program, ki ga v slovenskem prostoru do sedaj ni bilo in nujno potreben za 

obvladovanje problematike kroničnih nerakavih bolečin. Program rehabilitacije pacientov s 

kronično nerakavo bolečino je bil sprejet v letu 2013 v SD 2013 z začetkom financiranja v 2014. V 

letu 2014 je bilo odobreno polovico programa, kar je pomenilo 183 pacientov v ocenjevalno 

triažnem postopku (OTP), 168 pacientov v programu edukacije, 40 pacientov v programu prilagojen 

interdisciplinarni program (PIP) in 40 pacientov v interdisciplinarni program funkcionalne obnove 

(IPFO). Ko je program v letu 2014 začel delovati se je takoj pokazala velika pomanjkljivost 

neizvajanja tega programa v slovenskem zdravstvenem prostoru. Tako je že v letu 2014 bilo število 

vpisanih pacientov v čakalno knjigo 71 več kot smo jih imeli priznanih s pogodbo z ZZZS. To je 

pomenilo, da so se začele pojavljati čakalne dobe. 

 

Leto   2014   

Leto 2014 

/mesec 

Št. vpisanih 

pacientov v 

čakalno 

knjigo 

Število 

obravnavanih 

pacientov  

Št. pacientov 

po pogodbi z 

ZZZS 

Januar 16 18 15 

Februar 16 12 15 

Marc 25 17 15 

April 19 17 15 

Maj 26 21 15 

Junij 21 13 15 

Julij 19 20 15 

Avgust 12 6 15 

September 19 19 15 

Oktober 25 15 16 

November  24 21 16 

December 32 13 16 

SKUPAJ 254 192 183 

 

Ker sta tako ZZZS in MZ prepoznala pomen tega programa in tudi uspešnost tega programa, smo v 

letu 2015 pridobili v sklopu SD 2015 še polovico tima kar je pomenilo 366 pacientov v OTP, 336 

pacientov v programu edukacije, 80 pacientov v PIP in 80 pacientov v IPFO. Navkljub temu, da 

smo pridobili dodaten program pa so se čakalne dobe povečale in sicer zaradi razloga, ker je bilo v 

čakalno knjigo vpisanih 496 pacientov, po pogodbi z ZZZS pa smo imeli priznanih 366 pacientov, 

kar pomeni 130 pacientov več. 
 

Po letih obravnave smo lahko zaznali vso problematiko in širino problema pacientov z dolgotrajno 

kronično nerakavo bolečino, kar samo pomeni, da se v Sloveniji s tem problemom ni želel nihče 

dejansko soočiti in da so pacienti krožili od »poncija do pilata«, zaužili velike količine 

protibolečinskih zdravil, problem pa je ostal. 

 

Situacija se v letu 2016 ni nič spremenila. V celem letu je bilo vpisanih v čakalni seznam 722 

pacientov, kar je skoraj 90 % več, kot jih imamo priznanih s strani plačnika ZZZS. 

 

Ravno tako pa je bilo v letu 2017 napotenih in vpisanih v čakalni seznam 577 pacientov, kar je 

skoraj 60 % več kot je kapaciteta tima. 
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Dejstvo pa je, da problem programa ni samo v plačilu dodatnih timov, ampak je problem tudi 

infrastruktura, saj povečevanje timov pomeni dodatno širjenje specifične infrastrukture, ki jo 

zahteva ta program. Za rešitev problematike smo izvedli naslednje ukrepe: 

 

 

Izvedli smo naslednji kratkoročni ukrep: 

- Zvišali smo kriterije za napotitev v program rehabilitacije pacientov z kronično nerakavo 

bolečino, kar je vsekakor iz strokovnega vidika in tudi z vidika pacientov zelo drastični 

ukrep in lahko pomenil diskriminacijo določene populacije pacientov, ki tudi potrebuje 

takšno obravnavo.  

- Vsi pacienti so seznanjeni z dolgimi čakalnimi dobami in bodo prejeli obvestilo, kjer jim je 

ponujena tudi druga možnost obravnave in da bodo čakali dalj časa kot je dopustna čakalna 

doba.  

 

Srednjeročni ukrep oz. ukrep za SD 2018: 

- Priznanje še enega tima za izvajanje programa (ZZZS in MZ priznala še en tim v SD 2018). 

Predvideno je, da se bodo čakalne dobe z polnim delovanjem novega tima skrajšale na cca. 

600 dni. 

 

Dolgoročni ukrep v naslednjih 5 letih: 

- Priznanje še enega tima za izvajanje programa  

- Pridobiti sredstva za izgradnjo klinike za zdravljenje kroničnih bolečin (ocenjena vrednost 

cca. 3 mio EUR) 

 

Torej v Sloveniji bi potrebovali 3 time za pokritje celotnih potreb pacientov po obravnavi celostne 

kronične nerakave bolečine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP 

 

Inštitut ne izvaja NMP. 
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9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018  

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

 

 

 

9.1.1. Načrtovani prihodki 

 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 26.845.245 EUR in bodo za 4 % višji od doseženih 

v letu 2017.  
v EUR 

PRIHODKI 2017 FN 2018 

Indeks 

FN18/17 

Struktura 

2018 

prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi ZZZS) 18.200.466  19.063.562      104,7             71,0    

bolnišnična dejavnost 11.252.198  11.820.887       105,1              44,0    

specialistično ambulantna dejavnost 2.959.660  3.213.847       108,6              12,0    

za zdravila 857.139  857.139       100,0                3,2    

lekarniške storitve 59.616  59.616       100,0                0,2    

izposoja ortopedskih pripomočkov 12.221  12.221       100,0                0,0    

tehnični pripomočki 2.352.290  2.352.290       100,0                8,8    

aplikativne ambulante 346.390  363.709       105,0                1,4    

reimplantacija baklofenske črpalke 55.188  55.200       100,0                0,2    

sredstva za sobivanje staršev 33.984  41.478       122,1                0,2    

LZM 147.846  163.239       110,4                0,6    

drugo  123.934  123.934       100,0                0,5    

prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev 

in specializacij 514.042  491.242        95,6                1,8    

prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 2.774.972  2.878.313      103,7             10,7    

prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, 

od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od 

ostalih plačnikov in od konvencij 718.833  718.833      100,0                2,7    

drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.497.079  2.551.688      102,2                9,5    

prihodki od raziskovanja, projektov (ARRS, EU, ostali) 390.376  453.771       116,2                1,7    

MDDSZ (Center za poklicno rehabilitacijo) 924.151  943.153       102,1                3,5    

MDDSZ (Razvojni center za zaposlitveno 

 rehabilitacijo) 186.439  186.439       100,0                0,7    

MDDSZ (program socialne vključenosti) 77.539  77.904       100,5                0,3    

MDDSZ (načrti predelave vozil) 17.481  17.481       100,0                0,1    

prihodki od javnih del 89.574  89.574       100,0                0,3    

donacije 21.516  19.506         90,7                0,1    

sredstva za variabilno nagrajevanje 26.734  26.734                0,1    

drugo 763.270  737.126         96,6                2,7    

finančni prihodki  109  109      100,0                0,0    

prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki 

in prevrednotovalni prihodki ter sprememba vrednosti 

zalog ned. proizvodnje in got. izdelkov 1.105.524  1.141.498      103,3                4,3    

SKUPAJ 25.811.025  26.845.245      104,0           100,0    
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Načrtujemo, da bomo v letu 2018 realizirali za 1.034.220 EUR višje prihodke kot v letu 2017. Pri 

načrtovanju prihodkov zdravstvenih storitev smo upoštevali višje cene zdravstvenih storitev za 5% 

na letni ravni (kot je določeno v Splošnem dogovoru za leto 2018). Med prihodke smo vključili tudi 

dodatne prihodke za draga zdravila v višini 50.000 EUR ter dodatne prihodke iz naslova novega 

programa – dodaten tim za ambulanto za kronično bolečino. 

 

Prihodke iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja smo načrtovali v višini načrtovanega obsega 

dejavnosti z upoštevanjem višjih cen zdravstvenih storitev. 

 

Upoštevali smo tudi prihodke iz naslova ocenjene povečane porabe ločeno zaračunljivega materiala, 

ki se uporablja v ambulantni dejavnosti (na programu baklofenske črpalke), prihodke za preiskave 

za nadzorne kužnine ter sredstva za dodatnih 6 primerov reimplantacije baklofenske črpalke. 

 

V letu 2017 načrtujemo višje prihodke iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev iz tržne 

dejavnosti, in sicer 5 % višje prihodke lekarne iz naslova večje prodaje blaga.    

 

 

 

9.1.2. Načrtovani odhodki 

 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 26.666.965 EUR in bodo za 4,7 % višji od 

doseženih v letu 2017. 
        v EUR 

ODHODKI      2017   FN 2018  

 Indeks 

FN18/17  

 Struktura 

2018  

odhodki poslovanja 25.429.159  26.635.724          104,7                99,9    

nabavna vrednost prodanega blaga 2.670.882  2.710.262           101,5                 10,2    

stroški materiala 3.538.822  3.712.677           104,9                 13,9    

stroški storitev 2.283.294  2.315.754           101,4                   8,7    

amortizacija 865.140  865.140           100,0                   3,2    

stroški plač 15.865.463  16.848.332           106,2                 63,2    

drugi stroški 205.559 183.559            89,3                   0,7    

finančni odhodki 11.225  10.225            91,1                  0,0    

drugi odhodki 3.284  3.298          100,4                  0,0    

prevrednotovalni odhodki 17.717  17.717          100,0                  0,1    

SKUPAJ 25.461.386  26.666.965          104,7             100,0    

 

V letu 2018 načrtujemo višje stroške nabavne vrednosti prodanega blaga glede na leto 2017 iz 

naslova načrtovane večje prodaje blaga v lekarni. 

 

Načrtovani višji stroški materiala so posledica dogovorjenega povišanja cene stimulatorjev (nova 

tehnologija, ki 10 let ne potrebuje reimplantacije stimulatorja) ter predvidenega večjega števila  

reimplantacij baklofenske črpalke. Večji stroški materiala so na drugi strani pokriti z višjimi  

prihodki. 

 

Načrtovani višji stroški storitev so posledica višjih načrtovanih stroškov za storitve tekočega in 

investicijskega vzdrževanja. 

 

Načrtovani višji stroški plač so posledica določil zakonodaje, ki veljajo za leto 2018 (napredovanja, 

višji regres, višje premije KDPZ, višja minimalna plača); planiranega povečanja št. zaposlenih v 

letu 2018; realiziranih zaposlitev med letom 2017 in določil zakonodaje, ki je bila sprejeta v letu 

2017 (napredovanja zaposlenih v decembru 2017, odprava anomalij za plačni skupini E in J do 26 

plačnega razreda, napredovanja zdravnikov). Podrobneje v točki Načrtovani stroški dela. 
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Drugi stroški so planirani v nižji višini kot v letu 2017, ko so bili višji zaradi stroškov periodičnih 

pregledov opreme, ki se izvajajo vsake tri leta. 

 

Med finančnimi odhodki načrtujemo odhodke za obresti od dolgoročnih posojil (v letu 2016 

izvedena zadolžitev pri banki Intesa Sanpaolo banki d.d. za financiranje investicije ACD oddelka). 

 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 8.738.694  

EUR in bodo za 2,9% višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke 

zavoda znaša 32,8%. 

 

V letu 2018 načrtujemo višje stroške nabavne vrednosti prodanega blaga glede na leto 2017 iz 

naslova načrtovane večje prodaje blaga v lekarni. 

 

 

Načrtovani višji stroški materiala so posledica dogovorjenega povišanja cene stimulatorjev (nova 

tehnologija, ki 10 let ne potrebuje reimplantacije stimulatorja) ter predvidenega večjega števila  

reimplantacij baklofenske črpalke. Večji stroški materiala so na drugi strani pokriti z višjimi  

prihodki. Načrtovani so tudi višji stroški električne energije zaradi višjih cen. 

 
v EUR 

STROŠKI MATERIALA    2017   FN 2018  

 Indeks 

FN18/17  

porabljena zdravila in zdravstveni material                 683.905                 700.905             102,5    

živila - prehrana zaposlenih                 113.191                 119.271             105,4    

osnovni izdelavni material                 988.997                 988.997             100,0    

poraba materiala pri servisiranju MTP                   79.361                   79.361             100,0    

pripomočki za paciente - v oskrbi                 323.145                 426.000             131,8    

porabljen pomožni material                 126.325                 136.325             107,9    

porabljen pisarniški material                   85.791                   85.791             100,0    

pralna in čistilna sredstva in sred.za osebno hig.                 130.879                 130.879             100,0    

porabljena voda                   40.446                   40.446             100,0    

živila - prehrana pacientov                 239.323                 252.243             105,4    

porabljeni nadomestni deli                   13.977                   13.977             100,0    

odpis drobnega inventarja                 102.393                 107.393             104,9    

odpis knjig                   50.804                   50.804             100,0    

porabljena nabavljena električna energija                 165.440                 205.440             124,2    

porabljeno pogonsko gorivo za službena vozila                   23.794                   23.794             100,0    

kurivo porabljeno za ogrevanje                   63.796                   43.796               68,7    

stroški ogrevanja (energetika ipd.)                 291.106                 291.106             100,0    

časopisi,uradni listi in priročniki                   13.543                   13.543             100,0    

drugo                     2.606                     2.606             100,0    

SKUPAJ           3.538.822            3.712.677            104,9    
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Načrtovani višji stroški storitev so posledica višjih načrtovanih stroškov za storitve tekočega in 

investicijskega vzdrževanja ter višjih stroškov za komunalne storitve. 

 
v EUR 

STROŠKI STORITEV    2017   FN 2018  

 Indeks 

FN18/17  

poštne storitve in telefonske storitve                   69.513                   69.513             100,0    

tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme                   69.259                   69.259             100,0    

računalniške storitve in telekom.storitve                 144.297                 144.297             100,0    

tekoče vzdrževanje telek. in strojne računal. opreme                   24.287                   24.287             100,0    

vzdrževanje in popravila službenih vozil                   13.206                   13.206             100,0    

storitve za investicijsko vzdrževanje                 147.968                 180.000             121,6    

vzdrževanje okolice                   14.113                   14.113             100,0    

tekoče vzdrževanje poslovnih objektov                 164.353                 172.183             104,8    

zavarovalne premije (oprema, zgradbe, delavci na sl.)                   57.962                   57.962             100,0    

zakupnine (najemnine)                   68.634                   68.234               99,4    

službena potovanja (dnevnice, nočnine, letalske karte)                 134.117                 134.117             100,0    

laboratorijske storitve                   91.143                   91.143             100,0    

ostale zdravstvene storitve                   45.131                   45.131             100,0    

komunal. storitve                   52.573                   63.773             121,3    

strokovno izobraževanje delavcev v državi in kotizacije                 163.039                 163.039             100,0    

storitve pralnic - pranje perila                   90.104                   92.808             103,0    

storitve varovanja zgradb in prostorov                 132.072                 132.072             100,0    

izdatki za študentski servis                 180.859                 180.859             100,0    

izdatki za čiščenje                   54.478                   54.478             100,0    

potni str.pacientov, rehabilitantov in tujcev                 120.069                 113.665               94,7    

izplačila po podjemnih pogodbah - bruto                   62.546                   62.546             100,0    

izplačila po avtorskih pogodbah                   59.615                   59.615             100,0    

izdatki za tisk                   14.056                   14.056             100,0    

računovodske, revizorske in svetovalne storitve                   49.872                   49.872             100,0    

akreditacije, certifikati - ISO standardi                   17.179                   17.179             100,0    

druge storitve                 242.849                 228.349               94,0    

SKUPAJ           2.283.294            2.315.754            101,4    

 

 

 

Načrtovani stroški dela 

Načrtovani stroški dela (konti 464) v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 16.848.332  EUR in 

bodo za 6,2% višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda 

znaša 63,2%. 
 

v EUR 

STROŠKI DELA    2017   FN 2018  

 Indeks 

FN18/17  

obračunane bruto plače              9.555.213            10.109.122             105,8    

regres, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč                 606.885                 657.792             108,4    

delovna uspešnost                 232.636                 220.000               94,6    

obračunana nadomestila plač              2.346.396              2.434.704             103,8    

dajatve na plače in zagotavljanje socialne varnosti              1.966.058              2.050.666             104,3    

dodatno pokojninsko zavarovanje                   90.561                 242.058             267,3    

drugi stroški dela (prehrana, prevoz)              1.067.714              1.133.990             106,2    

SKUPAJ 15.865.463  16.848.332  106,2  
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Za leto 2018 načrtujemo višje stroške dela, kot so znašali v letu 2017. Stroške dela smo načrtovali 

na podlagi planiranega števila zaposlenih za leto 2018, povečanje pa je posledica več razlogov: 
 

- določil zakonodaje za leto 2018  

- pri stroških regresa za letni dopust smo upoštevali regresa v višini minimalne plače za vse 

zaposlene (glede na leto 2017 povečanje stroškov za regres v višini 64.700 EUR); 

- pri izračunu premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 

smo upoštevali premije, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije 

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (glede na leto 2017 

povečanje za 151.500 EUR); 

- upoštevali smo dodatne stroške plač zaradi napredovanj javnih uslužbencev v višji plačni 

razred, naziv oz. višji naziv, ki pravico pridobijo s 1. 12. 2018; 

- upoštevali smo izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin za zaposlene v javnem sektorju 

skladno z določili zakonodaje; 

- regres za prehrano v višini 3,79 EUR na dan prisotnosti na delu; 

- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v skladu z ZUJF-om; 

- dvig minimalne plače na 842,42 EUR bruto (v letu 2017 je znašala 804,96 EUR). 
 

- povečanje planiranega št. zaposlenih v letu 2018 (dodatne zaposlitve, zaposlitve za delo na 

projektu Prehod mladih, nov tim za ambulanto kronična bolečina, dodatne zaposlitve v času 

izvedbe druge faze investicije objekt Vijolica). 
 

- ukrepov zakonodaje v letu 2017 in realiziranih zaposlitev v letu 2017 

- napredovanje zdravnikov v skladu z Aneksom k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne 

pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel 

uporabljati 1. 10. 2017;  

- odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega 

sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 2017) v skladu z Aneksom h Kolektivni 

pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in 

Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17); 

- učinek povečanja plač zaradi realiziranih napredovanj s 1. 12. 2017 se bo odrazil v celotnem 

letu 2018 (v letu 2017 le v mesecu decembru); 

- učinek povečanja plač zaradi novih zaposlitev v letu 2017, ki so se izvajale postopoma v 

letu 2017 (v letu 2018 bo učinek povečanja stroškov plač za celotno leto). 
 

V letu 2018 načrtujemo izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri 

opravljanju rednih delovnih nalog v višini 89.331 EUR (vključena tudi delovna uspešnost iz 

naslova izvajanja posebnega vladnega projekta skrajševanja čakalnih dob, ki traja do 1.4.18) in 

130.669 EUR za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
 

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu znaša 85,9% dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in 

storitev na trgu, kar znaša 131.542 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).  

 

 

Načrtovani stroški amortizacije 
 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.677.873 EUR.  

 del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 865.140 EUR  (od tega znaša amortizacija, ki 

se združuje po ZIJZ 123.000 EUR),  

 del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 683.759  

EUR in  

 del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 

128.974 EUR. 
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9.1.3. Načrtovan poslovni izid 

 
v EUR 

  CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI 

POSLOVNI IZID  

(brez davka od dohodka 

pravnih oseb) 

  2017  FN 2018 2017  FN 2018 2017  FN 2018 

URI SOČA 25.811.025 26.845.245 25.461.386 26.666.965 349.639 178.280 

 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 

izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 178.280 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 49 % nižji 

od doseženega v letu 2017 predvsem zaradi višjih stroškov plač. Pozitivni poslovni izid je rezultat 

racionalnega in gospodarnega poslovanja. 

 

Tudi v letu 2018 ne načrtujemo davka od dohodkov pravnih oseb, ker imamo dovolj davčnih 

olajšav iz naslova nabave osnovnih sredstev in olajšav za zaposlene invalide. 

 

 

 

 

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 

DEJAVNOSTI 

 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti  
 

v EUR 

  CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI POSLOVNI IZID  

   2017  FN 2018 2017  FN 2018 2017  FN 2018 

javna služba 23.936.906 24.955.151 23.739.359 24.909.287 197.547 45.864 

tržna dejavnost 1.874.119 1.890.093 1.722.027 1.757.677 152.092 132.416 

 

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:  

- samoplačniki in ostali plačniki – bolnišnična dejavnost, 

- samoplačniki in ostali plačniki – ambulantna dejavnost, 

- izdelava in prodaja medicinskih pripomočkov samoplačnikom, 

- prodaja blaga v lekarni, 

- prodaja prehrane, 

- raziskovalni projekti za trg, 

- uporaba bazena za samoplačnike, 

- najem prostora za oglaševanje, 

- uporabnine prostorov (seminarji, seje, delavnice tujih organizatorjev), 

- izobraževanje izven obsega terciarne dejavnosti (seminarji, tujih oseb,…).   

 

Finančne in druge prihodke ter prevrednotovalne prihodke v celoti upoštevamo kot prihodke 

dejavnosti javne službe.   

 

V letu 2018 načrtujemo prihodke iz naslova opravljanja tržnih dejavnosti v višini 1.890.093 EUR in 

odhodke v višini 1.757.677 EUR.    

 

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost bomo uporabili sprejeta 

sodila oziroma kriterije: 
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- Neposredne odhodke ustrezno razmejimo na javne in tržne na podlagi ustrezne dokumentacije. 

- Skupne stroške poslovanja (voda, električna energija, ogrevanje, nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča, komunalne storitve, vzdrževanje okolice, ipd.) delimo na vsa stroškovna 

mesta (organizacijske enote zavoda) na podlagi sodil: kvadratura oz. število zaposlenih. 

- Posredne stroške nabavne, finančne službe, službe za informatiko, službe za ravnanje s 

človeškimi viri, službe za vzdrževanje (čiščenje in pranje, vzdrževanje, skladišče, avtopark) in 

uprave delimo na stroškovna mesta, kjer se izvaja tržna dejavnost na podlagi sodil oz. ključev: 

kvadratura in število zaposlenih. Tako pripisane stroške stroškovnemu mestu, kjer se izvaja 

tržna dejavnost delimo skupaj s posrednimi proizvajalnimi stroški tega stroškovnega mesta po 

dejavnostih glede na razmerje med neposrednimi stroški (tržne dejavnosti in javne službe) 

dejavnosti oziroma razmerja med opravljenimi urami na projektih (raziskovalna dejavnost 

CPR). Za delitev posrednih stroškov stroškovnega mesta kuhinje uporabljamo sodilo: razmerje 

med pripravljenimi obroki (pacienti in ostali).   

- Finančne, druge in prevrednotovalne odhodke razmejimo na javne in tržne na podlagi ustrezne 

dokumentacije.   

 

Sodila so določena skladno s določili 8. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 

evidentiranju različnih dejavnosti, ki smo ga dolžni upoštevati na podlagi določil osmega odstavka  

60. člena ZIPRS1819 in so sprejeta s strani Sveta zavoda. Ustreznost sodil je potrjena tudi s strani 

pooblaščenega revizorja.  

 

Načrtovani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 45.864 EUR, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 132.416 EUR.  

 

 

 

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka  

 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 

prihodkov in odhodkov. Prikazuje promet prilivov, prihodke po denarnem toku in odlivov, odhodke 

po denarnem toku in ne upošteva začetnih in končnih stanj denarnih sredstev, ne upošteva izplačila 

refundacij plač v breme drugih in prejetih plačil iz naslova poravnave terjatev za refundacije, ne 

upošteva plačilo razlike davka na dodano vrednost, glede na naš odbitni delež ter ne upošteva vseh 

ostalih davčnih dajatev. 

 

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov je narejen na predpostavkah, ki so nam bile znane na dan 

sestave finančnega načrta. Kakršnakoli sprememba v načinu financiranja s strani ZZZS, morebitnih 

dodatnih zakonsko določenih obveznosti lahko povzroči negativni denarni tok oz. nelikvidnost 

zavoda, nerazumevanje dobaviteljev glede zamude plačil, nezmožnost plačila DDV pa tudi težave v 

poslovanju zavoda. 

 

V letu 2018 načrtujemo prihodke, odhodke in poslovni izid po načelu denarnega toka:  

 
v EUR 

  CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI POSLOVNI IZID 

  2017  FN 2018 2017  FN 2018 2017  FN 2018 

URI SOČA 25.778.610 26.569.962 26.028.698 26.428.469 -250.088 141.493 
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Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki v Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega 

toka bo namenjen odplačilu glavnic posojila, ki zapadejo v plačilo v letu 2018. 

 

Načrtovani prihodki v letu 2018 so za 3,01 % višji od prihodkov 2017 (zaradi planiranih višjih cen 

zdravstvenih storitev in planiranih višjih prihodkov od prodaje v lekarni). Pri načrtovanju prihodkov 

smo upoštevali, da v letu 2018 dobimo nakazane vse akontacije 2018. 

 

 

Načrtovani odhodki v letu 2018 so za 1,5 % višji od odhodkov 2017: 
v EUR 

ODHODKI    2017   FN 2018  

 Indeks 

FN18/17  

 

Struktura 

2018  

plače in drugi izdatki zaposlenim            13.459.134            14.292.617         106,2       54,1    

prispevki delodajalcev              2.063.136              2.287.839         110,9         8,7    

izdatki za blago in storitve              8.336.384              8.543.898         102,5       32,3    

plačila obresti                   17.179                   17.179         100,0         0,1    

subvencioniranje standardov kakovosti                 137.712                 131.308           95,3         0,5    

drugi transferi posameznikom (potni stroški, …)                   10.351                     9.351           90,3         0,0    

investicijski odhodki (investicijsko vzdrževanje in  

nakup opreme)              1.884.570              1.023.278           54,3         3,9    

združevanje amortizacije po ZIJZ                 120.231                 123.000         102,3         0,5    

SKUPAJ         26.028.698             26.428.469       101,5    100,0 

 

Načrtovani višji stroški plač so posledica planiranega povečanja št. zaposlenih v letu 2018, določil 

zakonodaje za leto 2018 (napredovanja, višji regres, višje premije KDPZ, višja minimalna plača),  

realiziranih zaposlitev v letu 2017 in določil zakonodaje v letu 2017 (napredovanja zaposlenih v 

decembru 2017, odprava anomalij za plačni skupini E in J do 26 plačnega razreda, napredovanja 

zdravnikov). Podrobnejša struktura v spodnji tabeli. V postavki drugi izdatki zaposlenim so 

vključeni stroški za odpravnine. V letu 2018 po denarnem toku izkazujemo izplačane odpravnine 

zaposlenim, ki so se upokojili konec leta 2017. 

 

Struktura stroškov plač: 
          v EUR 

     2017   FN 2018  

 Indeks 

FN18/17  

plače in drugi izdatki zaposlenim         13.459.134         14.292.617        106,2    

Plače in dodatki            11.802.281            12.432.837         105,3    

Regres za letni dopust                 367.820                 421.387         114,6    

Povračila in nadomestila                 869.854                 921.822         106,0    

Sredstva za delovno uspešnost                 136.717                 142.617         104,3    

Sredstva za nadurno delo                 215.121                 221.574         103,0    

Drugi izdatki zaposlenim                   67.342                 152.380         226,3    

prispevki delodajalcev           2.063.136            2.287.839        110,9    

Prispevki za PIZ              1.067.581              1.112.533         104,2    

Prispevki za zdravstveno zavarovanje                 887.309                 924.670         104,2    

Prispevki za zaposlovanje                     8.011                     8.348         104,2    

Prispevki za porodniško varstvo                   12.063                   12.571         104,2    

Premije kolektivnega dodatnega  

pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU                   88.172                 229.716         260,5    

SKUPAJ         15.522.271         16.580.455        106,8    
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PLAN KADROV 

 

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 

 

 

10.1. ZAPOSLENOST 

 

Z načrtom zaposlovanja za leto 2018 določamo število izvajalcev – javnih uslužbencev za izvajanje 

rednih programov dela dogovorjenih s pogodbami z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvom za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodom RS za zaposlovanje. Poleg kadra za izvajanje 

rednih programov so v načrt vključeni kadri za  izvajanje EU projektov in tisti, ki izvajajo naloge na 

tržnih programih. Posebej so v načrtu prikazani programi javnih del, ki jih izvajamo za posamezne 

skupine, v katere bomo vključili 8 oseb z zmanjšano delovno zmožnostjo na področju Maribora, 

Murske Sobote, Ptuja in Ljubljane, po razpisu javnih del za leto 2018. 

 

Na podlagi ZIPRS1819 in izhodišč ministrstva za zdravje glede zaposlovanja v letu 2018  

ohranjamo v rednem programu število izvajalcev v J plačni skupini ter povečujemo število 

izvajalcev v E plačni skupini na delovnem mestu zdravnik specialist FMR za 2 že odobrena   

zdravnika, 1 po Splošnem dogovoru 2016, ki je v letu 2017odšel in 1 po Splošnem dogovoru za leto 

2017, ki ga še nismo zaposlili, 1 logopeda za potrebe otroškega oddelka, v polovičnem obsegu 

delovnega časa 1 rehabilitacijskega tehnologa za pokrivanje izpada dela invalida  na zaposlitveni 

rehabilitaciji, strokovnega sodelavca  v marketingu za povečan obseg dela na tržnih aktivnostih in 

dietnega kuharja za nadomestilo invalidov, ki niso več sposobni za svoje delo. Zaradi večletnega 

akutnega pomanjkanja zdravnikov specialistov MDPŠ v timu za izvajanje poklicne in zaposlitvene 

rehabilitacije načrtujemo zaposlitev 1 zdravnika specializanta MDPŠ. Za projekt Prehod mladih, ki 

ga v naslednjem 4 letnem obdobju financira MDDSZEM bomo zaposliti 3 univ. dipl. socialne 

delavce in 3  univ. dipl. psihologe.  Na podlagi odobritve dodatnega tima za izvajanje rednega 

programa kronične nerakave bolečine bomo zaposlili 1 kliničnega psihologa specialista, 2 dipl. 

fizioterapevta, 1 dipl. delovnega terapevta, 1 univ. dipl. socialnega delavca in v polovičnem obsega  

delovnega časa 1 zdravstvenega administratorja. Zaradi nadaljevanja gradnje in selitve A1C1 

oddelka na dve lokaciji, ki bo potekala predvidoma med majem 2018 in aprilom 2019, bomo 

potrebovali 3 srednje medicinske sestre, eno bolniško strežnico ter 1 dipl. fizioterapevta. V  plačni 

skupini H za leto 2018 ne predvidevamo sprememb. Nekaj nadomestnih zaposlitev  zaradi 

predvidenih  upokojitev oz. napovedanih odhodov bo potrebnih v J plačni skupini na  delovnih 

mestih strežnica, dietni kuhar, rehabilitacijski tehnolog in vodja servisne službe ter v E plačni 

skupini na delovnih mestih delovni inštruktor, ortopedski tehnik, srednja medicinska sestra,  delovni 

terapevt, fizioterapevt, prehranski svetovalec, inženir ortotike in protetike,  psiholog, farmacevt, 

klinični psiholog specialist, višji zdravnik specialist FMR in  višji zdravnik specialist MDPŠ.  

 

V službi za raziskave in razvoj kandidirajo na razpise za nove projekte, vendar v tem trenutku ne 

moremo napovedati novih potreb po kadrih. V letu 2018 se zaključuje evropski projekt Pathways, 

zato bo delovno razmerje prenehalo psihologu v razvojnem centru za zaposlitveno rehabilitacijo. 

 

Na področju specializacij iz fizikalne medicine in rehabilitacije se v letu 2018 pričakuje zaključek 

specializacije vsaj dveh zdravnikov FMR, ki bosta zapolnila vrzeli nastale z upokojitvami v začetku 

leta 2018.  Ponovno načrtujemo zaposliti zdravnika specialista FMR za potrebe programa 

rehabilitacije otrok na terciarnem nivoju, ki smo ga s težavo pridobili in zaposlili na začetku leta 

2017, a je odšel sredi leta 2017. 
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Med letom bomo zaposlili 13 pripravnikov zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, 

vendar jim bo zaradi skrajšanja pripravništva njihovo 6 mesečno usposabljanje poteklo pred 

iztekom leta, zato jih v planu na dan 31. 12. nismo prikazali.  

 

Število zaposlenih iz leta 2017 bomo povečali za napovedanih 24 kadrov, tako da bo končno število 

za leto 2018 skupaj znašalo 619 zaposlenih.  

 

Konec leta 2017 smo z dodatno  odobrenim kadrom po SD 2017 zaključili s 597 zaposleni. Poleg že 

odobrenih kadrov smo morali nekatere kritične delovne procese še okrepiti z dodatno delovno 

močjo. Močno se je namreč povečalo število odsotnih zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti nad 30 

dni, ki so se začele že v letu 2015 in 2016, se nadaljevale v letu 2017 in še niso zaključene. Iz 

poročila za leto 2017 je razvidno, da smo imeli  več kot  2% ur bolniške odsotnosti nad 30 dni. 

Zaradi takih razmer smo bili prisiljeni zaposliti nadomestne kadre za določen čas. Tak trend daljših 

bolniških odsotnosti se pričakuje tudi v letu 2018, zato skupnega števila zaposlitev ne bomo mogli 

zmanjšati. 

 

Imamo pomanjkanje specialistov klinične psihologije tako za potrebe izvajanja zdravstvenih 

programov kot za potrebe izvajanja poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. Na trgu jih žal ni moč 

pridobiti.  V  Centru za poklicno rehabilitacijo v Mariboru smo že pred koncem leta 2016 in na 

začetku leta 2017 izgubili dva psihologa, med njimi enega specialista klinične psihologije. Ker delo 

zaradi dolgih čakalnih dob v timu ne sme zastati, smo nemudoma pristopili k novemu kadrovanju 

psihologov s strokovnim izpitom s področja zdravstva, vendar specialista klinične psihologije  

nismo uspeli pridobiti. Vrzel smo morali pokriti s psihologom brez specializacije. Zato vedno znova 

naprošamo Ministrstvo za zdravje  za soglasje k odobriti novih specializacij s področja klinične 

psihologije, ki jih moramo financirati z  lastnimi sredstvi, kar povzroča dodatno breme in pritisk na 

sredstva namenjena za izobraževanje drugih profilov poklicev.  

 

Za celostno rehabilitacijo pacientov potrebujemo tudi specialiste klinične logopedije, ki so prav 

tako deficitaren kader, ki ga na trgu dela ni. Vsak odhod logopeda ali upokojitev specialista klinične 

logopedije nas zelo prizadene. V preteklem letu smo zato zaposlili dva pripravnika logopeda, ki ju 

načrtujemo zaposliti po uspešno končanem  usposabljanju in  kasneje poslati na specializacijo. 

Trenutno sicer poteka specializacija dveh kandidatk, vendar je v enem primeru prišlo do podaljšanja 

specializacije zaradi  koriščenja starševskega dopusta. To nas je prisililo k začasni zaposlitvi 

dolgoletne specialistke, da bo delo s pacienti potekalo neprekinjeno in bo kvalitetno opravljeno. 

Dolgoletno reševanje problema se zopet zamika.  

 

Za izvedbo rednega programa dela za leto 2018 razen že napovedanih zaposlitev ne načrtujemo 

dodatnih novih zaposlitev, temveč bomo koristili obstoječe kadrovske kapacitete. Ob tem bomo še 

naprej racionalizirali delovni proces znotraj posameznih organizacijskih enot tako, da bomo  

izboljševali organizacijo dela z optimizacijo delovnih procesov. 

 

V okviru poslovno upravnih dejavnosti nadaljujemo z racionalizacijo dela  na splošnem področju 

(fizično varovanje zgradb),  tehničnega vzdrževanja in v nabavnih procesih. 

 

V letu 2018 ne načrtujemo zaposlitve novih mladih raziskovalcev.  

 

V izvajanje pogodbe z MDDSZEM so v deležih zaposlitve vključeni vsi zaposleni v centru za 

poklicno rehabilitacijo. Prav tako se financirajo s pogodbo z MDDSZEM oz. s sredstvi   državnega 

proračuna zaposleni v razvojnem centru za zaposlitveno rehabilitacijo. Poleg tega  izvajajo in se 

delno financirajo tudi iz EU projektov. Iz EU projektov in projektov  oz. programov ARRS se 

financira služba za raziskave in razvoj. Iz drugih virov bo financiranih  10 zdravnikov na 
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specializaciji iz FMR in med letom še 13 pripravnikov zdravstvenih poklicev. Iz naslova sredstev 

od prodaje blaga in storitev na trgu  bo v letu 2018 financiranih  najmanj  14 zaposlenih.  

 

Za izpolnjevanje zahtev rednega programa, vseh dodatno pridobljenih programov, točk in sredstev v 

letu 2015, 2016 in 2017,  bo končno število potrebnih zaposlenih za leto 2018 skupaj 619. Sredstva 

za vse nove zaposlitve so zagotovljena iz dodatnih pridobljenih programov. 

 

Napovedane odhode zaposlenih v pokoj bomo delno nadomestili z notranjimi razpoložljivimi kadri 

oziroma po potrebi z novimi zaposlitvami. Zaradi odhodov zaposlenih iz plačne skupine J bomo še 

nadalje racionalizirali delovne procese in iskali ustrezne  rešitve  znotraj inštituta. Inštitut postopno 

znižuje odstotek zaposlenih v J plačni skupini, vendar kakšnega večjega dodatnega znižanja ne 

moremo napovedati.   

 

Med zaposlenimi načrtujemo še vedno več kot 7 % invalidov, katerim nudimo ustrezno delo ter 

primerno urejeno in prilagojeno delovno okolje. V letu 2018 pričakujemo nove invalidske 

upokojitve iz naslova dolgotrajne bolniške odsotnosti in hkrati priliv novo priznanih invalidov, ki so 

že v postopku priznanja invalidnosti. Za invalide bomo še naprej  iskali ustrezno možno zaposlitev 

znotraj inštituta z dodatnim šolanjem ob delu, z usposabljanjem na delovnem mestu oziroma s 

pomočjo poklicne rehabilitacije. Za te namene stalno ohranjamo izpraznjena delovna mesta, ki so 

jih že zasedali invalidi in so tako prilagojena, da so primerna rešitev za ohranjanje preostale delovne 

zmožnosti novo priznanih primerov invalidov. Kljub vsem prizadevanjem se srečujemo z vedno 

hujšimi  problemi iskanja »invalidu primernega dela«, saj inštitut zaradi opravljanja zdravstvene  

dejavnosti takih del preprosto nima več.  

 

Prav tako bomo iskali najbolj optimalne nadomestne rešitve tudi za dalj časa odsotne sodelavce. V 

manjšem obsegu bomo lahko te probleme v letu 2018  reševali z zaposlenimi, ki bodo dodatno delo 

opravili  kot povečan obseg dela. 

 

Nove izpade zaposlenih zaradi materinskega in starševskega dopusta za nego in varstvo otroka, 

odsotnosti zaradi poklicne rehabilitacije ali dalj časa trajajoče odsotnosti v času specializacije, 

bomo nadomestili z zaposlitvijo oseb za določen čas. Najbolj pogosti so še vedno izpadi 

diplomiranih fizioterapevtov, diplomiranih delovnih terapevtov, diplomiranih psihologov, 

diplomiranih medicinskih sester, diplomiranih socialnih delavcev, tehnikov zdravstvene nege, 

bolničarjev in strežniškega osebja. Največje težave imamo z iskanjem zdravnika specialista MDPŠ,  

specialista kliničnega psihologije in specialista klinične logopedije.  V zadnjem času je težje 

pridobiti tudi izkušene diplomirane fizioterapevte s specialnimi znanji. Vse to nas sili k 

zaposlovanju kadra z začetnim znanjem, ki ga potem pri nas nadgradijo. Tako izobraževanje 

zahteva odsotnost zaposlenega in ustvarja dodatno breme za tiste, ki ostajajo v delovnem procesu. 

To skušamo omiliti  s prilagoditvijo urnikov delovnega časa zaposlenim skozi ukrepe družini 

prijazno podjetje, katerih cilj je usklajevanje družinskega in poklicnega življenja zaposlenih.  

 

V letu 2018 bomo še naprej poglobljeno delali z osebami na krajši in daljši bolniški odsotnosti. V 

razvojni strategiji in viziji do leta 2020 smo postavili zelo smel načrt, da bomo skušali bolniške 

odsotnosti zadržati na 5% letni ravni. Žal ugotavljamo, da je delo v zdravstvu tako izpostavljeno 

najrazličnejšim vplivom, katerim se ne moremo izogniti, zato bo cilj  težko dosegljiv. V  letu 2017 

smo ponovno presegli najnižjo stopnjo bolniške odsotnosti v zadnjih štirih letih. En del bremena 

prav gotovo nosi večje število novih zaposlitev. Vse vrste bolniških odsotnosti so zrasle na 6,45% 

vseh opravljenih delovnih ur,  kar je  še za 0,34% več kot leta 2016. Ocenjujemo, da bo zadržanje 

odsotnosti v načrtovanem okviru  6% za leto 2018 nedosegljivo. Zahtevno nalogo bomo 

poglobljeno  izvajali v skupini za krepitev moči zaposlenih in ravnanje z invalidnostjo v URI – 

Soča, v okviru Tima za zdravo delovno okolje in Tima za svetovanje, podporo in pomoč 

zaposlenim. Naloge teh timov so zapisane v njihovih protokolih in delujejo v skladu s sprejetimi 
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ukrepi polnega certifikata Družini prijazno podjetje (DPP). V okviru polnega certifikata DPP že od 

novembra 2015 uspešno vpeljujemo nove in izvajamo stare  ukrepe DPP. 

 

Delovanje timov temelji na podlagi spoznanj in pridobljenih izkušenj v preteklosti, da je temeljnega 

pomena za dobro delovanje in razvoj poslovne skupnosti komunikacija vseh zaposlenih in vsakega 

zaposlenega posebej s povratno zanko, ki deluje na horizontalni in vertikalni ravni organiziranosti, 

zato bomo s  pričetimi aktivnostmi nadaljevali. Začrtane usmeritve in ukrepi za usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja so postali naše orodje za večje zadovoljstvo zaposlenih. V tem 

obdobju, ko je v veljavi še nekaj   ukrepov vlade za varčevanje na različnih ravneh  delovanja 

inštituta,  smo spoznali, da imajo vodje na razpolago zgolj to orodje za vodenje zaposlenih, s 

pomočjo katerega lahko pozitivno in nematerialno motivirajo zaposlene.  

 

Zaposlenim bomo še nadalje zagotavljali različne možnosti od izobraževanja, usposabljanja do 

udejstvovanja v raznih prostočasnih dejavnostih znotraj inštituta in jim nudili različne vrste 

svetovanja, podpore in pomoči. S tem želimo ohraniti in izboljšati nivo zadovoljstva zaposlenih za 

delo v inštitutu kot dobri, poslovno uspešni ustanovi, pripravljeni na usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja zaposlenih  in hkrati dati priložnost vsakomur, da aktivno sodeluje pri 

uvajanju vseh začrtanih sprememb za krepitev lastnega razvoja in zdravja. 

 

Iz analize zadovoljstva zaposlenih za leto 2017, v kateri je sodelovalo 31,66% zaposlenih kar je 9% 

več kot v preteklem letu je zadovoljstvo zaposlenih v primerjavi z letom 2016 po vseh merljivih 

kazalcih dobro. Splošna povprečna ocena po vseh merljivih kazalcih  je 3,46 in kaže na to, da smo 

med bolnišnicami  (povprečje v zdravstvu 3,21) bolj zadovoljni po vseh merljivih kategorijah. 

Vsekakor bo še potrebno  nadgraditi notranje komuniciranje in informiranje ter razvoj kariere in 

nagrajevanje. Zato smo v ukrep polnega certifikata DPP »Komuniciranje z zaposlenimi« zapisali in 

se zavezali, da bomo s pomočjo obstoječih in novih komunikacijskih orodij kontinuirano in odprto 

komunicirali med vodstvom in zaposlenimi. Ta ukrep sta v letu 2017 dodatno obogatila Kodeks 

ravnanja zaposlenih in objava Brošure, ki sta zajela celotno vsebino vseh ukrepov polnega 

certifikata DPP. Seznanitev in razlaga posameznih vsebin zaposlenim je postala naša stalna naloga, 

ki jo izvajamo po različnih komunikacijskih poteh, ob zaposlitvi, na sestankih v neposrednih 

delovnih sredinah, preko glasila  Gibko in tudi posamično preko članov tima DPP. 

 

Največje spremembe načrtujemo na razvoju  kariere, kar smo zapisali v  razvojno strategijo in vizijo 

inštituta do leta 2020.  Usoda napredovanj in nagrajevanja kot del plačnega sistema žal ostaja še 

naprej odvisna od  veljavne varčevalne zakonodaje.  Enako kot preteklo leto, bo tudi v letu 2018 

možno napredovati v skladu z ZUPPJS17 in Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in 

drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017, vendar bodo zaposleni pravico do plače iz naslova 

napredovanja pridobili šele s 1. 12. 2018. 

 

Skupaj z ocenitvijo za napredovanje bomo izvedli redne letne razgovore. Na ta način bomo 

zaposlene seznanili z novo postavljenimi cilji, ocenili dosežene rezultate v preteklem letu in jih 

vzpodbudili k pridobitvi novih znanj potrebnih za dosego zastavljenih ciljev. Na podlagi tega bomo 

analizirali zatečena stanja posameznikov in poklicnih skupin ter pripravili načrt njihovega 

nadaljnjega sistematičnega kariernega razvoja. S tem se bomo postopoma približali postavljenim 

ciljem spremljanja razvoja kadrov zapisanih v strategiji in viziji razvoja inštituta do leta 2020. 

Hkrati je to odgovor na najbolj pogosto izraženo potrebo v okviru merjenja organizacijske klime in 

zadovoljstva zaposlenih.  

 

Za izboljševanje sistema kakovosti dela na področju ravnanja s človeškimi viri bomo v letu 2018 

intenzivno spremljali kazalnike za merjenje uspešnosti dela in zastavljenih ciljev. V okviru 

strategije bomo na področju razvoja kadrov na podlagi analize iz leta 2017 dopolnili dolgoročni 

načrt potrebnih kadrov po posameznih poklicnih skupinah do leta 2020. Glede na standarde, ki jih 
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rehabilitacijska stroka priznava v tujini in glede na ugotovljeno težavnost dela s pacienti, ostaja naša 

dolgoročna usmeritev vsaj štiri urna kvalitetna obravnava pacienta na dan s pomočjo različnih 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. Na tem bo temeljil načrt potrebnih kadrov, zlasti 

po vrstah in številu deficitarnih kadrov.  

 

Zavedamo se, da bo potrebno za učinkovit sistem razvoja kadrov nadgraditi  veljavno sistemizacijo 

dela in obstoječe opise delovnih mest z oblikovanjem skupnih kompetenc, ki bodo odražale 

potrebne veščine, znanja, sposobnosti in lastnosti  za delovno mesto, da jih bomo lahko primerjali s 

prepoznanimi kompetencami posameznika. Izhodišča za izpeljavo zahtevne naloge bomo oblikovali  

le skupaj z nosilci ključnih poklicev. Zastavljena naloga je zahtevna in zelo kompleksna, odvisna 

tudi od veljavne zakonodaje, zato končno uveljavitev oz. vpeljavo kompetenc v sistemizacijo 

delovnih mest  načrtujemo na daljše časovno obdobje, do konca leta 2020.   

 

V letu 2018 bomo redno izvajali zdravstvene preglede zaposlenih, skrbeli za njihovo zdravje, iskali 

možnosti primerne zaposlitve po ugotovljeni začasni zmanjšani delovni zmožnosti ali po dokončni 

oceni invalidske komisije, odpravljali škodljive dejavnike iz ocene tveganja ter usposabljali 

zaposlene za varno delo. V skladu s sprejetim načrtom dela bomo še nadalje posebno pozornost 

posvečali promociji zdravja na delovnem mestu. Za te namene bomo izvajali različne oblike 

izobraževanj in  usposabljanj za zaposlene preko promotorjev zdravja in skušali na javnih razpisih 

pridobiti finančna sredstva. 

 

Sledili bomo zakonskim spremembam in usmeritvam, ki nas kot posrednega proračunskega 

uporabnika zavezujejo, da ravnamo skladno z veljavno zakonodajo, zato na pravnem  področju 

načrtujemo sprotno usklajevanje internih aktov in informiranje uporabnikov. Veliko napora bo 

potrebno za prilagoditev spremembam na področju sistema varovanja osebnih podatkov zaradi 

uveljavitve  nove evropske uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR  

(General Data Protection Regulation) in novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). 

Priprave na njuno uveljavitev so že v teku. 

 

 

 

10.2. OSTALE OBLIKE DELA 

 

Za študentski servis za leto 2018 načrtujemo izdatkov v višini 180.859 EUR od teh bomo pokrivali 

iz naslova tržnega dela 50% sredstev. Študentskega dela se bomo posluževali za premoščanje težav 

pri izpadu zaposlenih v času poletnih dopustov in v primeru nepredvidenih odsotnosti.   

 

Na javnih delih načrtujemo 8 zaposlitev v letu 2018 in niso vključene v načrt zaposlovanja za leto 

2018.  

 

Na področju pogodbenega dela zunanjih sodelavcev in avtorskih pogodb z lastnimi zaposlenimi 

načrtujemo približno enak znesek, kot smo ga imeli leta 2017  Za podjemne pogodbe načrtujemo 

porabo sredstev v višini 56.881 EUR, za avtorske  pa 65.207 EUR. 

 

Za potrebe izvajanja programa dela razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo bomo sklenili 

okvirno 30 avtorskih pogodb. Zanje načrtujemo porabo sredstev v višini 11.800 EUR. 
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10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 

 

Za potrebe čiščenja lekarne nimamo na razpolago lastnega kadra, saj z lastnimi  23 izvajalci čistimo 

že več kot 42.000 m2,  površin, brez lekarne. Storitev bo oddana zunanjemu izvajalcu. Strošek tega 

čiščenja za leto 2018  bo predvidoma znašal 14.600 EUR oz. 19,32 EUR na m2.  

   

Dejavnost varovanja zgradb in kontrole zadnja leta namesto 5 zaposlenih sedaj pokrivata le še dva 

zaposlena. Tri izpraznjena delovna mesta so še vedno rezervirana za primer zaposlitve invalidnega 

delavca. Ker v zadnjih letih takih kadrov nismo imeli, je izvajanje te dejavnosti oddano zunanjemu 

izvajalcu. Strošek treh nadomestnih kadrov za leto 2018  planiramo  v višini 55.652 EUR.  

  

Dejavnost pranja perila je oddana zunanjemu izvajalcu. Strošek teh storitev bo v letu 2018 znašal 

92.808 EUR in vsebuje tako strošek materiala kot strošek za delo. Za prevzem, oddajo, pregled, 

sortiranje perila ter manjša popravila znotraj inštituta še skrbita dva zaposlena.  

 

Za dejavnost vzdrževanja inštituta skrbi 8 zaposlenih delavcev. Kljub temu moramo za večje posege 

in za primer vzdrževanja medicinske opreme, nemedicinske opreme, poslovnih objektov, službena 

vozila, za investicijsko vzdrževanje in delno za urejanje okolice najeti zunanje izvajalce. Za naštete 

dejavnosti bomo v letu 2018 porabili predvidenih 623.283 EUR. V ta znesek so všteti tako 

uporabljeni materiali kot strošek njihovega dela.  

 

 

 

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 

 

Za leto 2018 načrtujemo ohraniti stroške na področju izobraževanja zaposlenih na ravni iz leta 

2017, to je v višini 211.656 EUR. Naloga vodij bo še naprej vključevanje čim več zaposlenih v 

proces izobraževanja, spremljanje izobraževanja in preverjanje prenosa znanja med ostale 

zaposlene.  

 

Problematiko nadomeščanja dalj časa odsotnih delavcev bomo tudi v letu 2018 delno reševali s 

pomočjo zaposlitve pripravnikov, predvsem diplomantov Visoke šole za zdravstvo in srednje 

zdravstvene šole, saj je fluktuacija le teh še vedno največja.  V letu 2018 načrtujemo izvesti 

pripravništvo za 1 diplomiranega delovna terapevta, 2 diplomirana fizioterapevta, 2 diplomirana 

inženirja ortotike in protetike, 1 psihologa, 1 logopeda, 1 socialnega delavca  in 4 zdravstvene 

tehnike. Primerne kandidate iščemo tudi med dijaki in študenti, ki se dobro izkažejo, ko pridejo k 

nam na praktično usposabljanje v času rednega šolanja. 

  

Poleg tega  bomo omogočali usposabljanje oziroma kroženje pripravnikov zdravstvenih poklicev, ki 

so zaposleni pri drugih delodajalcih.  

 

Na področju specializacij inštitut sam financira 6 specializacij s področja klinične psihologije. Dve 

specializantki bosta zaradi koriščenja starševskega dopusta specializacijo prekinili in jo bosta 

nadaljevali v letu 2019, ena specializantka pa načrtuje dokončanje specializacije.  Strokovni svet 

inštituta ugotavlja, da je v okviru zdravstvenih programov nujno potrebno usposabljanje za 

opravljanje klinično-psihološkega dela, ki omogoča izvajanje najzahtevnejših storitev klinično-

psihološke psihodiagnostične in psihoterapevtske obravnave, ki jih v terciarnih ustanovah za 

nemoten potek delovnega procesa lahko opravlja samo specialist klinične psihologije in specialist 

klinične logopedije. Sami financiramo 2 specializaciji s področja klinične logopedije. Od dveh 

specializantk je ena prekinila specializacijo zaradi nastopa materinskega in starševskega dopusta. 

Zaradi upokojitve je prišlo še do dodatnega izpada kliničnega logopeda. Ker je na trgu dela njihovo 

izredno pomanjkanje, smo v začetku leta 2018 nastalo vrzel sicer začasno rešili z reaktivacijo 
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klinične logopedinje, vendar problema njihovega pomanjkanja na dolgi rok s tem ne bomo rešili, 

ker lahko nove specialiste pričakujemo šele v naslednjih štirih letih. Delno bomo problematiko 

reševali z zaposlitvijo pripravnika.  

 

Prav tako težka je situacija na področju zagotavljanja specialistov medicine dela, prometa in športa 

za potrebe izvajanja progama poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. V zadnjih petih letih smo 

zaradi upokojitev ostali brez treh specialistov medicine dela, prometa in športa, ki smo jih želeli 

nadomestiti, vendar ustreznega kadra kljub večkratnemu ponovljenemu iskanju nismo uspeli 

pridobiti. Poleg tega konec leta 2018 izpolnjuje pogoje za upokojitev še en specialist. Zato smo v 

napovedi specialistov za prihodnja leta od leta 2018 do leta 2024 zopet napovedali potrebo po dveh 

specialistih.  Na podlagi izkušenj zadnjih nekaj let ugotavljamo, da moramo sami pridobiti 

specializante, da bi čim prej zapolnili vrzeli, ki so v teh letih nastale, sicer se bo stanje še 

poslabšalo, če ne bomo nemudoma ukrepali. Zato želimo biti plačnik še ene specializacije s 

področja medicine dela, prometa in športa v skladu z določili javnega razpisa specializacij 

zdravnikov za posamezna specialistična področja z znanim plačnikom, ki ga objavlja Zdravniška 

zbornica Slovenije. Na podlagi tega bomo zaprosili Ministrstvo za zdravje, da nam v čim krajšem 

času izda soglasje, da smo lahko plačnik te specializacije. 

 

Poleg teh specializacij sami financiramo še dve specializaciji s področja klinične farmacije za 

potrebe bolnišnične  lekarne. 

 

Načrtujemo, da bomo imeli v letu 2018 po dogovoru z Zdravniško zbornico  na kroženju več kot 80 

zdravnikov različnih vrst specializacij, od tega bo 10 zdravnikov specializantov FMR stalno 

zaposlenih v inštitutu. 
 

 

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018 

 

11.1. PLAN INVESTICIJ 

 

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018 

  

V letu 2018 načrtujemo investicijska vlaganja v povečanje vrednosti nepremičnin v višini 1.705.000 

EUR: 

 

FN 2018 (v EUR) opis investicijskih vlaganj 

1.500.000 Izvedba druge faze investicije »Objekt Vijolica: oddelka AC: delna rušitev, 

novogradnja in adaptacija«: faza II; trakt A. (investicija se bo izvajala v letu 2018 in 

2019), investicijo delno financira MZ. 

V letu 2018 načrtujemo, da bomo prejeli obračunane situacije, katerih plačnik je URI-

SOČA, v višini 1.500.000 EUR. Znesek bo plačan s črpanjem kredita.  Investicija je 

vključena v Načrt razvojnih programov države (projekt 2711-16-0003 URI Soča – 

Objekt Vijolica). Investicija bo v višini 2.317.000 EUR financirana s strani 

Ministrstva za zdravje. Načrtujemo, da bomo znesek za investicijo, ki jo bo financiralo 

Ministrstvo za zdravje v naše poslovne knjige vključili v letu 2019, to je po zaključku 

investicije in po prejetju pogodbe o upravljanju. 

40.000 Centralna deponija za zbiranje odpadkov 

50.000 Požarno stopnišče CPR MB 

50.000 Požarna zaščita - splošno 

50.000 CPR - projekt Prehod mladih 

15.000 Ureditev sobe za program bolečine 
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Investicijska vlaganja v opremo in dolgoročna sredstva načrtujemo v višini 626.418 EUR: 

FN 2018 (v EUR) vlaganja v opremo in dolgoročna sredstva 

254.278 medicinska in diagnostična oprema 

63.140 ostala medicinska oprema 

40.000 medicinska oprema - lekarna 

193.000 nabava IKT opreme in programi 

60.000 ostala oprema 

16.000 oprema iz sredstev ARRS 

 

Viri načrtovanih investicijskih vlaganj v znesku 2.331.418 EUR: 

FN 2018 (v EUR) načrtovani viri 

1.500.000 
kredit (načrtujemo, da bomo račune izvajalcev prejeli konec leta 2018 z valuto 

zapadlosti v letu 2019, plačilo bo izvedeno s črpanjem kredita v letu 2019) 

742.140 sredstva amortizacije 

65.000 sredstva donacij 

24.278 sredstva presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let 

 

 

 

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 

 

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018 

 

V letu 2018 načrtujemo stroške vzdrževalnih del v višini 623.283 EUR kar je 6,8 % več kot so 

znašali stroški v letu 2017: 

 stroške tekočega vzdrževanja v višini 443.283 EUR oz. za 1,8 % več kot so znašali v letu 2017. 

 stroške investicijskega vzdrževanja v višini 180.000 EUR, kar je 21,7 % več glede na leto 2017.  

 
   v EUR 

Storitve vzdrževanja 2017 FN 2018 

tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme                36.817                   36.817    

računalniške storitve in telekom. storitve              144.297                 144.297    

vzdrževanje in popravila službenih vozil                13.206                   13.206    

pristojbine za registracijo službenih vozil                  2.194                     2.194    

tekoče vzdrževanje medicinske opreme                32.441                   32.441    

vzdrževanje okolice                14.113                   14.113    

vzdrževanje pripomočkov za izposojo - lekarna                  3.744                     3.744    

storitve za investicijsko vzdrževanje              147.968                 180.000    

tekoče vzdrževanje poslovnih objektov              164.353                 172.183    

tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme                  7.442                     7.442    

podaljšanje licenc računalniških programov                16.844                   16.844    

SKUPAJ            583.421               623.283    
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