
 
  Begunje na Gorenjskem, 28. 3. 2019 

 
Z A P I S N I K 

10. REDNE SEJE SVETA ZAVODA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE, 
 
ki je bila v četrtek, 28. 3. 2019, ob 16. 00 uri, v sejni sobi glavne stavbe PBB, z naslednjim 
 
DNEVNIM REDOM: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta zavoda, z dne 21. 2. 2019 
2. Poročilo o poslovnih dogodkih – poroča Branko Brinšek 
3. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta 2019 – poroča Mojca Vnučec 

Špacapan 
4. Predstavitev Pravilnika o razporejanju stroškov na stroškovna mesta – poroča Mojca Vnučec 

Špacapan 
5. Poročilo o čakalnih dobah in program za obvladovanje čakalnih dob – poroča Branko Brinšek 
6. Vprašanja in pobude članov Sveta zavoda 

 
Seje so se udeležili: mag. Alenka Šik – predstavnica ustanovitelja, Marjeta Zupet – predstavnica ZZZS, 
Janez Urbanc – predstavnik Občine Radovljica, Simona Tomaževič – predstavnica zaposlenih. 
 
Opravičeno odsotni: Monika Ažman – predstavnica ustanovitelja, Mirjan Hren – predstavnik 
ustanovitelja, mag. Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja. 
 
Ostali prisotni: Branko Brinšek – direktor, mag. Mojca Vnučec Špacapan – vodja poslovnega 
področja, Darko Loncnar – namestnik pomočnika direktorja za zdravstveno nego, Metka Skumavec – 
zapisničarka. 
 
Sledila je predstavitev dnevnega reda 10. seje sveta PBB s poročevalci. 
 
Člani na dnevni red niso imeli pripomb. Soglasno je bil sprejet dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta zavoda, z dne 21. 2. 2019 

2. Poročilo o poslovnih dogodkih 

3. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta 2019  

4. Predstavitev Pravilnika o razporejanju stroškov na stroškovna mesta 

5. Poročilo o čakalnih dobah in program za obvladovanje čakalnih dob  

6. Vprašanja in pobude članov Sveta zavoda 

 

Ad. 1 

Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta zavoda, z dne 21. 2. 2019 
Predsednica sveta zavoda je predstavila zapisnik 9. redne seje Sveta zavoda, z dne 21. 2. 2019.  
 
Člani sveta zavoda so soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP, št. 64, 28. 3. 2019: Svet PBB potrdi zapisnik 9. redne seje Sveta zavoda, z dne 21. 2. 2019.  

 

 

 



P S I H I A T R I Č N A  B O L N I Š N I C A  B E G U N J E | 2 
                                                                                            10. REDNA SEJA SVETA ZAVODA, 28. 3. 2019 

 

Ad. 2 
Poročilo o poslovnih dogodkih 

Direktor je predstavil poslovne dogodke, ki so se dogodili od prejšnje seje sveta.  
 
V tem času je potekala: 

• V četrtek, 28. 2. 2019, je potekala seja RSK za psihiatrijo, kjer so obravnavali dopis Varuha 
človekovih pravic glede časovne omejitve trajanja PVU, tematiko izvajanja izvedenskih mnenj 
na področju družinskega sodstva, izvajanje dežurne službe v enoti za intenzivno otroško 
adolescentno psihiatrijo in izvajanje psihoterapije v bolnišnicah. Direktor PBB je pri vseh 
točkah aktivno sodeloval. 

• V ponedeljek, 4. 3. 2019, je potekala 11. seja Odbora bolnišnične dejavnosti Skupščine 
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Večji del sestanka je bil namenjen obravnavi 
Splošnemu dogovoru za leto 2019. V nadaljevanju je bila predstavljena Nacionalna 
stroškovna analiza, v katero psihiatrija ni vključena. Podan je bil predlog, da se najemnine 
namenijo za vzdrževanje zavodov, pogajanja glede nultih računov pa še tečejo. 

• V ponedeljek, 4. 3. 2019, se je direktor PBB na Jesenicah udeležil predstavitve koncepta nove 
bolnišnice na Gorenjskem.  

• V torek, 12. 3. 2019, se je direktor PBB udeležil slovesnosti ob otvoritvi obnovljenega 
porodnega bloka Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. 

• V četrtek, 14. 3. 2019, je bolnišnica prejela čistopis Splošnega dogovora za leto 2019. 
Pogodbe z ZZZS še nismo prejeli v podpis. 

• V petek, 22. 3. 2019, se je direktor PBB udeležil 4. zbora članov strokovnega srečanja 
Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic, ki je potekalo v Valdoltri. Predstavljen je bil pogled 
Vlade RS  na zdravstvo v Sloveniji. 

 
G. Urbanc je imel pobudo, da naj PBB pridobi zaupanje Občine Radovljica, da s skupnimi močmi 
izpeljeta strategijo projekta celotne vasi. PBB predlaga, da pridobi minimalistično urbanistično študijo 
za nadaljnji razvoj. 
 
Na podlagi predstavitve so člani sveta zavoda soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP, št. 65, 28. 3. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih med 9. redno sejo 
in 10. redno sejo Sveta zavoda PBB. 

 
Ad. 3 

Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta 2019  

Mag. Mojca Vnučec Špacapan je predstavila Program dela in finančnega načrta 2019. Program dela in 

finančnega načrta za leto 2019 je pripravljen na podlagi sprejetega Strateškega načrta 2015 – 2020, s 

tremi osnovnimi strateškimi cilji: varna obravnava pacientov, varna delovna mesta in dolgoročno 

vzdržno poslovanje. Upoštevana so končna izhodišča Ministrstva za zdravje in Splošni dogovor, z dne 

21. 2. 2019. Pogodba z ZZZS še ni podpisana.  

 

Program dela in finančni načrt 2019 je osredotočen na 15 ciljev v letu 2019: zadovoljstvo uporabnikov 

storitev, klinične poti, povečanje obsega ali zahtevnosti zdravstvenih storitev pri izvajanju javne 

zdravstvene službe z vpeljavo novih organizacijskih ali tehnoloških rešitev (reorganizacija procesov 

dela), izvajanje novih storitev s širitvijo dejavnosti, obvladovanje čakalnih dob, mednarodni standard, 

zadovoljstvo zaposlenih, razvoj funkcionalnih znanj zaposlenih, bolniške odsotnosti, obremenjenost 

zdravstvenega kadra, dodatne prihodke za opravljanje zdravstvene službe iz donacij, gospodarno 

poslovanje javnega zdravstvenega zavoda, realizacijo programa javne zdravstvene službe, 

vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti in izdelavo strateškega načrta 2021 – 2026. 
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Program je skladen z določili sprejetega Splošnega dogovora za leto 2019. Načrtuje se enak obseg in 

struktura programa, kot je bil načrtovan v letu 2018, razen pri nadzorovani in neakutni bolnišnični 

obravnavi, kjer smo planirali glede na realizacijo 2018, ter pri planiranju prvih pregledov, kjer smo 

upoštevali določila, zapisana v končnih izhodiščih za pripravo plana. 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 7.734.248 EUR in celotni načrtovani odhodki za leto 

2019 znašajo 7.720.906 EUR. Večina prihodkov predstavlja načrtovano 100 % doseganja programa 

ZZZS. Načrtovane odhodke bomo nadzirali z intenzivnim nadaljevanjem optimizacije in racionalizacije 

poslovanja ter z uvajanjem sodobnega sistema kontrolinga. Pri načrtovanju investicij bomo večji 

poudarek namenili »Ureditvi intervencijskih dostopov na celotnem območju PBB« v znesku 40.000 

EUR.  

Poslovni izid za leto 2019 načrtujemo s pozitivnim poslovanjem v znesku 13.342 EUR. 

PBB je, dne 19. 3. 2019, prejela zaprosilo od Ministrstva za zdravje, da jim posreduje načrtovano 

planiranje poslovanja po organizacijskih enotah v letu 2019 do konca aprila 2019. 

Člani sveta so pohvalili PBB zaradi priprave izčrpnega finančnega poročila. 
 
Na podlagi predstavitve so člani sveta zavoda soglasno (4 ZA) sprejeli  

SKLEP, št. 66, 28. 3. 2019: Svet PBB sprejme Program dela in finančni načrt PBB za leto 2019, ki 
izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (ugotovljen po obračunskem načelu) v višini 13.342 EUR. 

 

SKLEP, št. 67, 28. 3. 2019: Svet PBB potrjuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 613.414 EUR, 
ki se v letu 2019 porabi za investicije in nakup osnovnih sredstev. Preostanek presežka prihodkov 
nad odhodki v višini 977.432 EUR ostane nerazporejen. 

 

SKLEP, št. 68, 28. 3. 2019: Svet PBB soglaša, da PBB do konca aprila 2019 Ministrstvu za zdravje 

posreduje dokument Načrtovanje poslovanja po organizacijskih enotah v PBB. Svet zavoda se z 

dokumentom seznani na naslednji seji, predvidoma 23. 5. 2019. 

 

Ad. 4 

Predstavitev Pravilnika o razporejanju stroškov na stroškovna mesta 
Mag. Mojca Vnučec Špacapan je predstavila osnutek Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov 
in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih v PBB.  
 
Sledila je razprava, na kateri so člani pohvalili pristop PBB k izvajanju tržne dejavnosti. 
 
Člani sveta zavoda so soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP, št. 69, 28. 3. 2019: Svet PBB se seznani s Pravilnikom o razporejanju stroškov na stroškovna 

mesta v PBB. 

 

Ad. 5 

Poročilo o čakalnih dobah in program za obvladovanje čakalnih dob  
Direktor je predstavil Poročilo o čakalnih dobah in program za obvladovanje čakalnih dob v PBB. 
Povprečna čakalna doba v PBB za psihiatrični pregled, na dan 28. 2. 2019, je skupaj brez in z 
omejitvami 170,58 dni. Število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo je 178, vseh čakajočih 
pacientov pa 328. Povprečna čakalna doba v PBB za psihološki pregled, na dan 28. 2. 2019, je skupaj 



P S I H I A T R I Č N A  B O L N I Š N I C A  B E G U N J E | 4 
                                                                                            10. REDNA SEJA SVETA ZAVODA, 28. 3. 2019 

 

brez in z omejitvami 205,2 dni. Število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo je 20, vseh 
čakajočih pacientov pa 25. 
 
Program za obvladovanje čakalnih dob zajema pregled pri psihiatru in pregled pri kliničnemu 
psihologu. Aktivnosti, ki se bodo izvajale pri programu, so sledeče: sestanek s primarnim nivojem,  
čiščenje čakalnih seznamov, triaža napotnic s stopnjo nujnosti Zelo hitro in Hitro, in povečanje 
kapacitet za prvi psihiatrični pregled s stopnjo nujnosti Zelo hitro. 
 
Sledila je razprava. Člani so bili mnenja, da je potrebno upoštevati, da obisk v ambulanti ni samo 
pravica,  temveč tudi dolžnost pacienta. Pacient naj bo že vnaprej obveščen, da se ga, v primeru 
odpovedi, uvrsti na konec čakalne vrste. 
 
Člani sveta zavoda so soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP, št. 70, 28. 3. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o čakalnih dobah in programom za 
obvladovanje čakalnih dob na dan 28. 2. 2019. 

 

Ad. 6 

Vprašanja in pobude članov Sveta zavoda 
 
Naslednja seja Sveta PBB bo predvidoma 23. 5. 2019. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.20 uri. 

 

         

mag. Alenka Šik 

    PREDSEDNICA SVETA ZAVODA 

 

Poslano: 

- člani sveta zavoda, 

- direktor, 

- vodja poslovnega področja, 

- predstavniki reprezentativnih sindikatov. 
 

V vednost: 

- MZ, 

- Občina Radovljica. 


