
 
  Begunje na Gorenjskem, 23. 5. 2019 

 
Z A P I S N I K 

12. REDNE SEJE SVETA ZAVODA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE, 
 
ki je bila v četrtek, 23. 5. 2019, ob 16. 00 uri, v sejni sobi glavne stavbe PBB, z naslednjim 
 
DNEVNIM REDOM: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta zavoda z dne 28. 3. 2019 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 11. redne dopisne seje Sveta zavoda z dne 30. 4. 2019 
3. Poročilo o poslovnih dogodkih– poroča Branko Brinšek 
4. Poročilo o poslovanju v prvem četrtletju 2019 – poroča Mojca Vnučec Špacapan 
5. Predlog sprememb postavk v okviru načrtovanih investicij v FN 2019– poroča Mojca Vnučec Špacapan 
6. Predlog odpisa osnovnih sredstev med letom – poroča Mojca Vnučec Špacapan 
7. Poročilo o zasedenosti postelj – poroča Branko Brinšek 
8. Poročilo o čakalnih dobah– poroča Vladislava Stamos 
9. Vprašanja in pobude članov Sveta zavoda 

 
Seje so se udeležili: mag. Alenka Šik – predstavnica ustanovitelja, Monika Ažman – predstavnica ustanovitelja, 
Mirjan Hren – predstavnik ustanovitelja, mag. Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja Marjeta Zupet – 
predstavnica ZZZS, Janez Urbanc – predstavnik Občine Radovljica, Simona Tomaževič – predstavnica zaposlenih. 
 
Ostali prisotni: Branko Brinšek – direktor, mag. Mojca Vnučec Špacapan – vodja poslovnega področja, Marjan 
Žagar – pomočnik direktorja za zdravstveno nego, Daša Troha – predstavnica FIDESA, Vladka Stamos – vodja 
specialističnih ambulant (8. točka ob 17.40 uri), Jerca Zupan – vodja službe za kakovost in razvoj  (8. točka ob 
17.40 uri), Metka Skumavec – zapisničarka. 
 
Sledila je predstavitev dnevnega reda 12. seje sveta PBB s poročevalci. 
 
Člani na dnevni red niso imeli pripomb. Soglasno je bil sprejet dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta zavoda z dne 28. 3. 2019 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 11. redne dopisne seje Sveta zavoda z dne 30. 4. 2019 

3. Poročilo o poslovnih dogodkih 

4. Poročilo o poslovanju v prvem četrtletju 2019  

5. Predlog sprememb postavk v okviru načrtovanih investicij v FN 2019 

6. Predlog odpisa osnovnih sredstev med letom  

7. Poročilo o zasedenosti postelj  

8. Poročilo o čakalnih dobah 

9. Vprašanja in pobude članov Sveta zavoda 

 

Ad. 1 

Obravnava in potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta zavoda, z dne 28. 3. 2019 
Predsednica sveta zavoda je predstavila zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda, z dne 28. 3. 2019.  
 
S strani predsednice Sveta zavoda PBB je bila podana pobuda, da se v bodoče v zapisniku sej jasno zapišejo vse 
pobude in vprašanje posameznih članov. Prisotni so se s to pobudo strinjali.  
 
Iz 10. redne seje je ostal nerealizirani Sklep, št. 68: Dokument ni bi posredovan na Ministrstvo za zdravje, 
skladno z dogovorom med direktorji psihiatričnih bolnišnic (skupen dopis).  
 
Člani sveta zavoda so 4 ZA in 3 VZDRŽANI (niso bili prisotni na 10. seji) sprejeli naslednji. 
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SKLEP, št. 72, 23. 5. 2019: Svet PBB potrdi zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda, z dne 28. 3. 2019.  

 

Ad. 2 

Obravnava in potrditev zapisnika 11. redne dopisne seje Sveta zavoda, z dne 30. 4. 2019 
Predsednica sveta zavoda je predstavila zapisnik 11. redne seje Sveta zavoda, z dne 30. 4. 2019.  
 

Člani sveta zavoda so soglasno (7 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP, št. 72, 23. 5. 2019: Svet PBB potrdi zapisnik 11. redne dopisne seje Sveta zavoda, z dne 30. 4. 2019.  

 

 

Ad. 3 
Poročilo o poslovnih dogodkih 

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

• 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 petek, 22. 3. 2019 je potekal 4. zbor članov in strokovno srečanje združenja direktorjev slovenskih 
bolnišnic. Na zboru je potekala Okrogla miza z državnim sekretarjem iz Kabineta predsednika Vlade RS, 
mag. Vojmir Urlepom. Osnova za razpravo je bilo iskanje izhodišč.  

• V ponedeljek, 8. 4. 2019, je v Idriji potekalo srečanje direktorjev in strokovnih direktorjev. 
Obravnavane so bile naslednje teme: Problematika gerontopsihiatrije (pregled stanja, izmenjava 
izkušenj, vizija); 

• V torek, 16. 4. 2019, smo se na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije 3. seje skupščine združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije, na kateri smo med drugimi obravnavali spremembe in dopolnitve 
Statuta Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Poročilo za leto 2019 in Programa dela in 
finančnega načrta 2019 Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Dotaknili smo se tudi aktualnih tem 
v zdravstvu. 

• V sredo, 17. 4. 2019, je direktor bolnišnice sodeloval kot aktivni udeleženec na Forumu SRC Infonet na 

Brdu pri Kranju s predstavitvijo »SRC Infonet asistent in povezovanje psihiatričnih bolnišnic«.  

• V četrtek, 25. 4. 2019, je potekal posveta Požarne varnosti v bolnišnicah na Igu. Na posvetu je aktivno 
sodeloval tudi direktor bolnišnice na temo »Preventivni organizacijski ukrepi varstva pred požarom v 
Psihiatrični bolnišnici Begunje«.  

 
Sledila je razprava na kateri so prisotni imeli naslednje pobude in vprašanja: 

o G. Urbanc je predlagal, da se opravi več aktivnosti za pridobitev EU sredstev preko Ministrstva za 
kulturo. 

o Predsednica sveta PBB je imela vprašanje glede sprejetja Aneksa št. 1. Direktor je povedal, da je Aneks 
št. 1 bil sprejet, vendar se nanaša le na primarni nivo. Aneks št. 2., ki bo zajemal sekundarni nivo pa še 
vedno ni sprejet.  

o Ga. Čobal je poudarila, da naj se investiranje v požarno varnost obravnava v drugem sklopu, kot ostale 
investicije bolnišnice. Bolnišnica naj pripravi dokument o trenutnem dejanskem stanju (ugotovitve, 
predlogi,…) požarne varnosti v bolnišnici ter ga posreduje na MZ. 

  
Na podlagi predstavitve so člani sveta zavoda soglasno (7 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP, št. 73, 23. 5. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih med 10. redno sejo in 12. 
redno sejo Sveta zavoda PBB. 

 
 
Ad. 4 

Poročilo o poslovanju v prvem četrtletju 2019  

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

strukturo programa skladno s Splošnim dogovorom, to pomeni, kot je bilo načrtovano v letu 2018, razen pri 

nadzorovani in neakutni bolnišnični obravnavi (29 primerov), kjer se planirajo glede na realizacijo 2018. Delovni 



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 | 3 
                                                                                            12. REDNA SEJA SVETA ZAVODA, 23. 5. 2019 

 

plan za ZZZS je bil v prvih treh mesecih leta glede na plan 2019 presežen na vseh področjih, razen pri bolnišnični 

obravnavi, skupnostnem psihiatričnem zdravljenju in nadzorovani obravnavi. 

ZZZS še ni podalo končnega obračuna za prvo tromesečje, zato je prihodek ocenjen. Ocenjen je na podlagi 

doseženega plana delovnega programa. Celotni ocenjeni prihodki v prvih treh mesecih leta 2019 znašajo 

1.720.727 EUR in so za 4,28 % nižji od doseženih v prvih treh mesecih leta 2018 in za 11,01 % nižji od 

načrtovanih. 

Celotni odhodki v prvih treh mesecih leta 2019 znašajo 1.865.127 EUR in so za 4,20 % višji od doseženih v  prvih 

treh mesecih leta 2018. Glede na plan 2019 so odhodki za 3,37 % nižji od načrtovanih. Največji delež vseh 

odhodkov predstavlja strošek dela in sicer 71,63 %. Prikazani stroški materiala so glede na načrtovane višji 

zaradi stroškov porabe plina, ki so v načrtu razdeljeni na dvanajstine, poraba plina za ogrevanje pa je dejansko 

večja v mesecih z nižjo temperaturo. Med drugimi stroški so v letu 2019 planirali vkalkulirane stroške za 

kotlovnico v višini 37.000 EUR, od tega so  v obdobju 1- 3 že porabili 22.500 EUR. Pogodba s Petrolom se 

zaključi 19. maja 2019, zato od tega datuma dalje teh stroškov ne bo več.  

V tem obdobju so se izvajala pripravljala za izvajanje investicij v naslednjih mesecih (C oddelek in dežurne 

sobe). Vzdrževalna dela so bila v prvem četrtletju leta 2019 omejena na nujne izvedbe in tiste, ki so se zavlekle 

še iz leta 2018.  

Na dan 31. 3. 2019 je bilo v PBB zaposlenih 173 delavcev, vse v okviru FN. 

Razlika med realiziranimi prihodki in odhodki v prvih treh mesecih leta 2019 izkazuje presežek odhodkov nad 

prihodki v višini 144.400 EUR. Razlog za negativen rezultat je nerealiziran program dela.  V prvih treh mesecih 

leta 2019 ni bilo zadolževanja in se tudi ne načrtuje do konca leta 2019.  

Sledila je razprava na kateri so prisotni imeli naslednje pobude in vprašanja: 
o Ga. Čobal je imela vprašanje, kaj je vzrok za zmanjšanje prihodkov iz obsega storitev? Direktor je 

odgovoril, da so ti prihodki, prihodki hospitalnih storitev na katere ne moremo vplivati (običajno letno 
nihanje). 

o Ga. Ažaman je imela vprašanje glede kotlovnice in ogrevanja v prihodnje. Ga. Vnučec Špacapan je 
obrazložila, da se je zaključila pogodba s sodelovanje s Petrolom. Sedaj bo bolnišnica sam skrbela za 
kotlovnico in s tem imela nižje vzdrževalne stroške.  

o Predsednica sveta PBB je imela vprašanje o povečanju izrednem dopust in bolniški odsotnosti v breme 
zavoda. Direktor je pojasnil, da delavcem ne krajšamo pravic, ki jim pripadajo po zakonu. Boleznine pa 
so bil v prvem trimesečju v porastu, zaradi aktualnih viroz. 

 
Na podlagi predstavitve so člani sveta zavoda soglasno (7 ZA) sprejeli  

SKLEP, št. 74, 23. 5. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilo o poslovanju v prvem četrtletju 2019 v Psihiatrični 
bolnišnici Begunje. 

 

Ad. 5 

Predlog sprememb postavk v okviru načrtovanih investicij v FN 2019 
Mag. Mojca Vnučec Špacapan je predstavila Predlog sprememb postavk v okviru načrtovanih investicij v FN 
2019. Največja predvidena investicija v letu 2019 je investicija v obnovo C oddelka v glavni stavbi bolnišnice. 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je potrdil strokovni svet in svet zavoda že v 2017. Ministrstvo 
za zdravje je Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta podalo 12. 10. 2018. Izvajanje 
investicije je v teku. Javno naročilo po odprtem postopku za izbiro izvajalca del je bilo objavljeno 25. 2. 2019. 
Izbran je bil nadzornik. 
Na objavljeno javno naročilo se je prijavil en sam ponudnik. Pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da 
je ponujena vrednost višja od sredstev, ki so za to investicijo predvidena v potrjenem Finančnem načrtu 2019, 
za 32 %. Javno naročilo se je zaključil s sklepom o neizbiri ponudnika. Skladno z Zakonom o javnem naročanju – 
3, na podlagi 46. člena ima bolnišnica možnost, da zaradi neuspešnega javnega naročila izvede postopek s 
pogajanji brez predhodne objave z neizbranim ponudnikom, na katerem se bo skušalo doseči nižjo ceno. 
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Zaradi višje vrednosti bolnišnica, predlaga prerazporeditev sredstev za investicije v nepremičnine tako, da 
skupna vrednost sredstev za investicije v nepremičnine ostane nespremenjena. Prerazporeditev prikazan v 
seznamu.  

Sledila je razprava na kateri so prisotni imeli naslednje pobude in vprašanja: 
o G. Urbanc je imel pobudo, da bi se pridobil skupno naročilo, ki bi zajemalo vse od projektanta do 

izgradnje. Poudaril je tudi bistvo uspešnega pogajanja.  
o Ga. Ažman je povedala, da podpira obnovo oddelka, saj gre tu za dobro pacientov, kar je bistvo 

bolnišnice.  
o Predsednica sveta PBB je poudarila, da se pri pogajanjih lahko bolnišnica sklicuje na odločitev Sveta 

zavoda PBB. Pri pogajanju pa naj se uporabijo vse možne taktike. 
 
Člani sveta zavoda so soglasno (7 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP, št. 75, 23. 5. 2019: Sredstva v Finančnem načrtu 2019 se znotraj sredstev – investicije v nepremičnine 

in osnovna sredstva prerazporedijo, kot je razvidno iz priloženih tabel. Skupna vrednost investicij v 

nepremičnine v višini 403.821 EUR in investicij v osnovna sredstva (nemedicinska oprema) v višini 131.993 

EUR ostane nespremenjena.  

Bolnišnica naj se z izbranim ponudnikom s pogajanjem zniža ceno za največ 10%.  

Zaradi obnove C oddelka se  sredstva za investicijo v FN prerazporedijo:   

- povečanje: za 37.349 EUR obnova C oddelka, obnova dežurnih sob za 6.899 EUR in nabava likalnih lutk v 

pralnici za 10. 846 EUR.  

- zmanjšanje (prerazporeditev v leto 2020) se obnova prostorov-sprejemna pisarna in arhiv za znesek 39.764 

EUR, ognjevarne omare za 2.000 EUR,  video nadzorni sistem na zunanjem območju bolnišnice za 18.000 EUR 

ter nepredvideni nakupi za 375 EUR. 

 

Ad. 6 

Predlog odpisa osnovnih sredstev med letom  
Mag. Mojca Vnučec Špacapan je predstavila Predlog odpisa osnovnih sredstev med letom, vse katere so 

ugotovile, da so nepotrebne. Skladno s Statutom PBB bolnišnica Svetu zavoda predlaga predlog za odpis 

osnovnih sredstev na dan 30. 4. 2019 po seznamu iz registra osnovnih sredstev. Neodpisana (sedanja) vrednost 

vseh sredstev, ki jih predlaga za odpis znaša 0,04 EUR.  

Sledila je razprava na kateri so prisotni imeli naslednje pobude in vprašanja: 
o Predsednica sveta PBB je poudarila, da se zemljišča z vrednostjo ne morejo odpisati o iz opredmetenih 

osnovnih sredstev.  
Člani Sveta zavod PBB so sprejeli predlagano tabelo odpisa osnovnih sredstev, s predpostavko, da se izloči iz 
tabele: 
 
06938 ZEMLJIŠČE STAVBNO-parcela 338/14 (13 m2) 28.05.2018 1,00 26,00 26,00 0,00 KP Elektro prodaja 1.170,00 

06940 ZEMLJIŠČE STAVBNO-parcela 338/16 (17 m2) 28.05.2018 1,00 34,00 34,00 0,00 KP Elektro prodaja 1.530,00 

 
Člani sveta zavoda so soglasno (7 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP, št. 76, 23. 5. 2019: Svet PBB se potrjuje odpis in izločitev opredmetenih osnovnih sredstev po 

seznamu, katerih nabavna vrednost znaša 16.563,97 EUR, popravek vrednosti 16.387,93 EUR in sedanja 

vrednost 0,04 EUR, na dan 30. 4. 2019. Izločitev bo izvedla komisija, ki jo imenuje direktor. Komisija je dolžna 

po opravljeni izločitvi sestaviti zapisnik o opravljenem delu.  

 

Ad. 7 

Poročilo o zasedenosti postelj  
Direktor je predstavil Poročilo o zasedenosti postelj v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2018. V bolnišnici je 
127 postelje in število BOD-ov 34.499. Povprečna zasedenost postelj je znašala 74 %, število bolnišničnih 
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primerov je bilo 1.169 in 30 dni povprečne ležalen dobe. Vzrok različnih ležalnih dob po posameznih oddelkih je 
različna  specifika dela.   
Sledila je razprava na kateri so prisotni imeli naslednje pobude in vprašanja: 

o Ga. Ažman je imela pobudo za prestrukturiranje oddelkov v mešane oddelke. Imela je tudi vprašanje 
ali je pri preureditev C oddelka to že upoštevano? Direktor je pojasnil, da v bolnišnici že nekaj časa 
razmišljajo o mešanih oddelkih in tako je tudi prenova C oddelka prilagojena tem smernicam.    

o Predsednica sveta PBB je imela pobudo, da se na eni izmed naslednjih sej predstavi organizacija 
bolnišnice. Poudarila je, da se v bodoče SZ konec leta predstavijo tudi strokovna poročila, ki ga 
predstavi predstavnik Strokovnega svet PBB. 

 
Člani sveta zavoda so soglasno (7 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP, št. 77, 23. 5. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o zasedenosti postelj v PBB v letu 2018. 

 

Ad.8 

Poročilo o čakalnih dobah  
Poročilo o čakalnih dobah za leta 2017, 2018 in 2019 sta predstavili ga. Jerca Zupan in ga. Vladislava Stamos 
(prisotni samo pri točki 8). Predstavitev je priloga tega zapisnika z krajšo obrazložitvijo. 
 
Sledila je razprava na kateri so prisotni imeli naslednje pobude in vprašanja: 

o Predsednica sveta PBB je podala predhodna vprašanja po e-pošti dne 19. 5. 2019: 
- časovni pregled gibanja povprečne čakalne dobe za prvi psihiatrični in prvi psihološki pregled po 

obdobjih, za katere imate razpoložljive podatke (verjetno za vsake 3 mesece) in sicer za obdobje 
od 1.1. 2017 do 30.4. 2019.  

- Ob povprečni čakalni dobi naj se prikaže še gibanje povprečnega števila zdravnikov, ki so 
ambulantno v tistem trimesečju obravnavali paciente in kolikšno je bilo v tem času skupno število 
obravnavanih pacientov za prvi in naslednji pregled (ugotavljanje obremenjenosti zdravnikov).   

- Za enako časovno obdobje prosim dostavite tudi gibanje števila prvih in naslednjih pregledov.  
Odgovori so bili podani v predstavitvi. 

o Ga. Zupet je imela vprašanje, kaj je privedlo do takega zvišanja čakalnih dob, kljub manjšemu številu 
napotitev pacientov? Menila je, da bi bilo smiselno to urejati na višjem nivoju. 

o G. Hren je imel pobudo, da bi poskušali že dolgo trajajoče obravnave pacientov zaključiti.  
o Ga. Ažman je poudarila, da so čakalne dobe tudi odgovornost SZ, zato poziva vodstvo bolnišnica, da 

najde vse možne rešitve. 
o Predsednica sveta PBB je imela vprašanje, zakaj se ne zaprosi za nove time? Direktor je odgovoril, da 

kljub novim timom ni razpoložljivega kadra. S povečanjem timov, pa bi se zmanjšale hospitalne 
obravnave, kar pa so za bolnišnico osnovna dejavnost.  

Na koncu razprave je predsednica SZ PBB pohvalila lepo pripravljeno predstavitev.  
 
Člani sveta zavoda so soglasno (7 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP, št. 70, 28. 3. 2019: Svet PBB se seznani z dopolnjeni Poročilom o čakalnih dobah in programom za 
obvladovanje čakalnih dob za leto 2017, 2018 in 2019 ter s Poročilom na dna 28. 2. 2019, ki je bilo 
posredovano na Ministrstvo za zdravje. Svet PBB poziva bolnišnico, da do konca leta pripravi ustrezne rešitve 
za zmanjšanje čakalnih dob. 

 

Ad. 9 

Vprašanja in pobude članov Sveta zavoda 
 
1. Ostalo  

o Ga. Čobal je predlagala, da se na naslednji seji obravnava pod posebno točko Varuh človekovih pravic. 
o Predsednica svet zavoda je seznanila prisotne, da je dobila anonimno pismo o očitkih delovanja 

direktorja bolnišnice. Svoje stališče do problematike vodenja direktorja bolnišnice so podali tudi člani 
Fides-a (priloga). Direktorja so zaprosili, da do naslednje seje pripravi odgovore na podane očitke. 

 

2. Naslednja seja Sveta PBB bo 20. junija 2019. 

 

Varuha človekovih pravic na naslednji seji.  
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Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 

 

         

mag. Alenka Šik 

    PREDSEDNICA SVETA ZAVODA 

 

Poslano: 

- člani sveta zavoda, 

- direktor, 

- vodja poslovnega področja, 

- predstavniki reprezentativnih sindikatov. 
 

V vednost: 

- MZ, 

- Občina Radovljica. 


