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Begunje na Gorenjskem, 5. november 2019 
 

Z A P I S N I K  
16. redne dopisne seje SVETA ZAVODA PBB, 

 

ki je bila sklicana dne 25. 10. 2019, na podlagi 12. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice 
Begunje, z naslednjim 
 
DNEVNIM REDOM: 

1. Poročilo o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob 
2. Predlog odpisa osnovnih sredstev in terjatev med letom v letu 2019 

 
Gradivo je bilo priloženo k vabilu. 
 
O predlogu sklepov 16.  redne dopisne seje SVETA ZAVODA PBB so glasovali člani sveta, kot sledi: 
 
a) preko elektronske pošte so glasovnico oddali naslednji člani sveta zavoda: 

− Janez Urbanc – predstavnik Občine Radovljica – dne 25. 10. 2019 

− Monika Ažman – predstavnica ustanovitelja – dne 30. 10. 2019 
− mag. Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja – dne 30. 10. 2019 

− Mirjan Hren – predstavnik ustanovitelja – dne 4. 11. 2019 

− mag. Alenka Šik – predstavnica ustanovitelja – dne 4. 11. 2019 

− Marjeta Zupet – predstavnica ZZZS – dne 4. 11. 2019 
 
b) osebno je dostavila glasovnico v tajništvo PBB naslednja članica sveta: 

− Simona Tomaževič  – predstavnica zaposlenih – 25. 10. 2019 
 

1.  Poročilo o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob 

S strani Ministrstva za zdravje je PBB, dne 27. 2. 2019 prejela dopis št. 0140-32/2019/2 z Izhodišči za pripravo 
»Programa in aktivnosti posameznega javnega zdravstvenega zavoda za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019« in 
spremljanje izvajanja aktivnosti. 
Na tej podlagi je Svet zavoda PBB na 9. redni seji, dne 28. 3. 2019 sprejel Program aktivnosti za skrajševanje čakalnih 
dob v PBB. 
S strani Ministrstva za zdravje je bilo v naknadnem dopisu št. 0140-32/2019/40 določeno, da se Svetu zavoda poroča 
o uspešnost izvajanja programa preko »zelene tabele«, ki jo po obravnavi in potrditvi na svetu skupaj s poročilom in 
sklepom sveta zavoda posredujete Ministrstvu za zdravje za I. kvartalno obdobje najkasneje do 30. 4. 2019. 
 
Člani Sveta zavoda PBB so na podlagi prejetega gradiva (Poročilo o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje 
čakalnih dob, Poročilo o uspešnosti izvajanja aktivnosti programa za obvladovanja čakalnih dob in Zelene tabele) 
glasovali (7DA) in sprejeli naslednji sklep (7 članov Sveta zavoda je glasovalo ZA sprejem sklepa): 
 

SKLEP št. 100 z dne 25. 10. 2019: Svet PBB potrjuje Poročilo o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje 
čakalnih dob za III. kvartalno obdobje 2019 v PBB.  
 

 
2.  Predlog za odpis opredmetenih osnovnih sredstev, zdravil in potrošnega materiala 

Skladno s Statutom PBB Svetu zavoda posredujemo predlog za odpis osnovnih sredstev na dan 30. 10. 2019 po 

seznamu iz registra osnovnih sredstev. Neodpisana (sedanja) vrednost vseh sredstev, ki jih predlagamo za odpis, 

znaša 0,00 EUR. 



Člani Sveta PBB so na podlagi prejetega gradiva (Predlog odpisa osnovnih sredstev in terjatev med letom v letu 2019) 
glasovali in sprejeli naslednji sklep (7 členov Sveta zavoda je glasovalo ZA sprejem sklepa): 
 

SKLEP št. 101 z dne 25. 10. 2019: Svet PBB potrjuje odpis in izločitev opredmetenih osnovnih sredstev po seznamu, 
katerih nabavna vrednost znaša 66.154,64 EUR, popravek vrednosti 66.154,64 EUR in sedanja vrednost 0,00 EUR, 
na dan 31. 10. 2018. Izločitev bo izvedla komisija, ki jo imenuje direktor. Komisija je dolžna po opravljeni izločitvi 
sestaviti zapisnik o opravljenem delu.  
 

 
 

               
PREDSEDNICA SVETA PBB 

                                                                                                                              mag. Alenka ŠIK 
 


