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1. UVOD 

1.1 Uvodna beseda direktorice 

 

V Zdravstvenem domu Trebnje že daljše obdobje delamo veliko in dobro. Trdimo lahko, da delamo 

prave stvari na pravi način. Danosti iz okolje so pogosto precej oteževale naše aktivnosti, vendar 

smo se na izzive iz okolice primerno in pravočasno odzvali. Kriza je postala vaš vsakdanjik. Nanjo 

smo se navadili in ji prilagodili naše poslovne in strokovne aktivnosti. V zadnjih letih smo 

intenzivno iskali notranje rezerve. Trudili smo se gospodariti tako, da je bil učinek na vložena 

sredstva čim večji. Očitno smo razvili primerno strategijo spoprijemanja z nastalo situacijo, saj 

vseskozi izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki. Dobre rezultate pa smo lahko dosegli le s 

skupnimi prizadevanji vseh zaposlenih, ki so odigrali ključno vlogo tudi pri zagotavljanju kakovosti 

in varnosti zdravstvenih storitev. 

 

Tudi v letu 2015 smo se soočali tudi z velikimi težavami in nestabilnostjo zdravstvenega sistema, 

kar je vplivalo na izvajanje naše dejavnosti. Je pa bilo leto 2015 drugo leto po zadnjih petih letih, ko 

se sredstva s strani zdravstvene zavarovalnice niso neposredno zmanjševala. Še naprej smo priča 

dejstvu, da potrebe v zdravstvu  preraščajo možnosti. Žal ugotavljamo, da se to dogaja na praktično 

vseh področjih, ki jih izvaja Zdravstveni dom Trebnje. Preko priprav na pogajanja za sklenitev 

Splošnega dogovora za naslednje leto vedno poskušamo uveljaviti predloge za povečanje najbolj 

podhranjenih programov (npr. fizioterapija, zobozdravstvo, patronaža), vendar žal nismo uspešni. 

Hkrati pa ugotavljamo, da »uradna pot« očitno ni dovolj, ker se povečanja programov dodeljujejo 

drugim zavodom, brez nam znanim jasnim kriterijem. Tukaj pride do izraza težava, da v Sloveniji 

ni določene mreže potreb po izvajalcih. Ne morem se znebiti občutka, da se programi podeljujejo 

po kriteriju »poznanstev« in ne ustreznih kazalcev.  

 

Tudi v letu 2015 politika ni uspela zdravstvene reforme premakniti na »višjo stopničko«. Še vedno 

smo v fazi analiz stanja. Takšna situacija nas skrbi, saj lahko vodi k razpadu sistema javnega 

zdravstva. Zaradi navedenega lahko pride do padanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenih 

storitev. Poleg tega nas obremenjuje nefleksibilen in zastarel sistem upravljanja in nestimulativen 

sistem nagrajevanja zaposlenih.  

 

V zadnjih letih tudi opažamo, da je javno mnenje precej negativno glede javnega sektorja, v 

katerega spada tudi zdravstvo. Zaradi različni afer in senzacionalističnega poročanja medijev se vse 

pogosteje dogaja, da se v odnos med zdravstvenim osebjem in uporabniki storitev vnaša nezaupanje 

in nespoštovanje, ki je posledica splošnega stanja v družbi. Pacienti postajalo po eni strani 

ozaveščeni, kar je odlično, po drugi strani pa včasih zahtevajo storitve, do katerih niso upravičeni 

oziroma nimajo medicinske podlage. Niso pa pripravljeni sprejeti strokovne razlage, kar lahko vodi 

v nezadovoljstvo ali celo v konflikt. Zdravstveni delavci morajo usvajati nove veščine kako 

pristopiti k takim zahtevnim pacientom, saj želimo ohraniti visok nivo zadovoljstva pacientov ob 

hkratnem upoštevanju omejitev.   

 

Zgoraj naštete osnovne omejitve pri našem delovanju so seveda povzročile določene negativne 

posledice. Delo postaja čedalje bolj zahtevno predvsem z organizacijskega vidika. Čedalje več je 

administrativnega dela, vse več je informatizacije, ki zahteva dodatno angažiranje in ne 

razbremenjuje nikogar, predpisi so vse bolj neživljenjski, zavarovalnica prepogosto spreminja 

pogoje poslovanja, spremembe zakonodaje so praktično dnevna stalnica. Priča smo veliki 

obremenitvi zdravstvenih delavcev zaradi naštetih razlogov pa tudi pomanjkanja zdravnikov –

specialistov. Največje pomanjkanje zdravnikov je prisotno prav na primarni ravni. Težave smo 

delno omili z zdravniki - pogodbenimi sodelavci, precej pa so k zagotavljanju zdravstvenih storitev 

pripomogli tudi specializanti. 31.12.2015 smo imeli namreč zaposlene štiri specializantke družinske 
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medicine in zdravnico v tako imenovani okrepljeni ambulanti, ki je prvenstveno zadolžena za 

pomoč v urgentni dejavnosti. 

 

Zavedamo se, da dobre zdravstvene storitve »delajo« ljudje, vendar je brez ustreznih prostorov, 

opreme in pripomočkov njihovo delovanje oteženo. Ker brez razvoja ni dolgoročne perspektive,  

smo investirali razpoložljiva sredstva v medicinsko opremo, pripomočke in prostore. V letošnjem 

letu smo za te namene porabili okoli 330 tisoč evrov, kar je bistveno več kot v preteklih letih. Med 

večje projekte sodijo energetska sanacija zdravstvene postaje Mokronog in prenova laboratorija z 

zamenjavo medicinske in pohištvene opreme. Veliko smo vlagali v posodabljanje računalniške 

opreme, saj smo čedalje bolj odvisni od »on line« poslovanja (npr. e-računi, e-recept, davčne 

blagajne). Spremenili smo namembnost nekaterih prostorov, s čimer smo zmanjševali prostorsko 

stisko. Uspeli smo realizirati tudi veliko manjših pridobitev, ki nam omogočajo kvalitetnejše in 

učinkovitejše delo. 

 

Nadaljevali smo s projektom ISO 9001-2000. V letu 2014 smo opravili recertifikacijsko presojo, v 

letu 2015 pa uspešno prestali kontrolno presojo.  

 

Glede na dosežene rezultate lahko brez nepotrebne skromnosti trdimo, da sodimo v »krog 

najboljših«. Štiri ključne kategorije so pomembne za navedeno trditev:  

 realizirali in celo presegli smo obseg storitev, dogovorjene z ZZZS in dosegli primeren 

obseg samoplačniških storitev 

 obvladovali smo stroškovni vidik poslovanja ter 

 pacientom nudili strokovne, kakovostne in pravočasne storitve, s čimer smo njihova 

pričakovanja relativno zadovoljili (povprečna ocena zadovoljstva pacientov je 4,72) 

 dosežen presežek prihodkov nad odhodki znaša v letu 290.797,10 Zaradi dolgoletnih dobrih 

računovodskih rezultatov nimamo težav z nabavo materiala in storitvami (vsi računi so 

plačani v roku), saj je ves potreben in zaželen material na razpolago, vse potrebne storitve 

opravljene, oprema in stavbe pa sodobne in vzdrževane. 

 

Leto je bilo s poslovnega in strokovnega vidika naporno, vendar uspešno. S ponosom ugotavljamo, 

da smo postavljene cilj dosegli, za kar gre zahvala vsem sodelavkam in sodelavcem. Prav »družina« 

zaposlenih je naš največji kapital in moj največji ponos. Trudimo se ohranjati njihovo zadovoljstvo, 

saj se zavedamo, da le zadovoljni zaposleni delajo dobro, kvalitetno in uspešno. 

 

Vsi zaposleni bomo vedno v center naše pozornosti postavljali paciente, ob zasledovanju cilja 

poslovne učinkovitosti in zadovoljstva zaposlenih. Tudi v bodoče pričakujmo, da bomo poslovali s 

presežkom, da bomo dosegali planiran obseg poslovanja, povečevali prihodke iz naslova tržne 

dejavnosti, dobro sodelovali z ožjo in širšo okolico. Zavedamo se, da smo si zastavili optimistične 

cilje, ki jih bo možno doseči le ob pomoči motiviranega  in usposobljenega kadra ter ob visokih 

etičnih in strokovnih normah.   
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OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 

1.2 Osebna izkaznica zavoda 

   
Naziv javnega zavoda: 

 

ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 

Sedež javnega zavoda:  Goliev trg 3, 8210 Trebnje 

Matična številka:   5054583 

Davčna številka:                  99797275 

Številka prorač. uporabnika:       92487 

Številka podračuna pri UJP: 01330-6030924866 

Številka transakcijskega računa: 01330-6030924866 

Telefonska številka:  07 / 348 - 17 – 40 

Šifra dejavnosti:  86.210 

Elektronski naslov:    info@zd-tr.si 
rozman.vera@zd-tr.si 

zlajpah.elizabeta@zd-tr.si 

mihevc.mojca@zd-tr.si 

lukse.karmen@zd-tr.si 

Spletna stran:                                          http://www.zd-tr.si/ 

Ustanovitelji:                                          OBČINA TREBNJE 

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 

OBČINA ŠENTRUPERT 

OBČINA MIRNA 

 

Datum ustanovitve: 

 

27.05.1991 

 
1.3 Dejavnosti zavoda 

 

 

Zdravstveni dom Trebnje je javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo, ki: 

 

- na sedežu zavoda v Trebnjem, 

- Zdravstveni postaji Mirna, 

- Zdravstveni postaji Mokronog, 

- Domu starejših občanov Trebnje ter (do 30.4.2015) 

- Zavodu za prestajanje kazni zapora na Dobu 

 

v skladu z Odlokom o ustanovitvi ter Statutom zavoda opravljala naslednje dejavnosti:  

 

a) osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v  

- splošnih ambulantah, 

-     antikoagulantni ambulanti, 

-     referenčni ambulanti, 

-     ambulanti v socialnovarstvenem zavodu (do 30.4.2015), 

- otroškem dispanzerju, 

- šolskem dispanzerju, 

- dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa, 

mailto:zlajpah.elizabeta@zd-tr.si
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- dispanzerju za žene, 

-     psihiatrična ambulanta, 

- fizioterapiji, 

- dispanzerju za mentalno zdravje, 

- patronažni službi, 

- ambulanti za zdravstveno oskrbo obsojencev in pripornikov, 

-    laboratoriju 

b) zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v 

- zobozdravstveni ambulanti za odrasle  

-  zobozdravstveni ambulanti za mladino, 

  zobotehničnem laboratoriju, 

c) reševalno službo 

- nenujni reševalni prevozi, 

- prevozi na in z  dialize, 

- prevozi bolnikov na obsevanja in kemoterapijo na Onkološki inštitut 

Ljubljana 

d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske 

pomoči z nujnimi reševalnimi prevozi 

f) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov: 

- za odraslo populacijo,  

- programa zdravstvene  vzgoje za otroke in šolsko mladino, 

- programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter  

- programa šole za starše. 

 

 

1.4 Organi zavoda 

 

 

1. SVET ZAVODA  

 

Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje 9 članov: 

- 6 članov, ki jih imenuje ustanovitelj 

- 1 člana, ki ga imenuje ZZZS izmed zavarovancev oz. uporabnikov 

- 3 člane, ki jih izvolijo delavci izmed zaposlenih delavcev. 

 

Predsednika Sveta zavoda ja Jana Zajc, dr.med., spec.gin. in porod. 

 

Sestava Sveta zavoda je sledeča 

Občina Trebnje Majda Gazvoda (nadomestila Marjan 

Peter Pavlin, dr. med.)  

Anton Zaletel, dr. med. 

Jože Urbič 

Občina Mokronog-Trebelno Zdenka Kučič 

Občina Šentrupert Danica Grandovec 

Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije 

Jernej Dežman 

Predstavniki delavcev zavoda: Jana Zajc, dr.med. 

Zdenko Šalda, dr. med, 

Darja Vidmar, dms 
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2. VODSTVO ZAVODA  
 

  

DIREKTORICA  Mag. Vera Rozman, univ. dipl. ekon 

POMOČNICA DIREKTORICE-

STROKOVNA VODJA  

Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med. 

STROKOVNI VODJA VII -      GLAVNA 

MEDICINSKA SESTRA  

Mojca Mihevc, dms 

VODJA NMP  - 

VODJA LABORATORIJA Darinka Oštir Mevželj 

VODJA REŠEVALNE SLUŽBE Mirko Marinčič 

VODJA ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE Janez Godec, dr. dent. med. 

  

3. STROKOVNI SVET vsi redno zaposleni zdravniki in 

zobozdravniki, glavna sestra zavoda 

(strokovni vodja VII), vodja reševalne službe  

in vodja laboratorija 
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1.5 Organigram zavoda 

SPLOŠNO, KADROVSKO IN PRAVNO 

PODROČJE 

FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 

VZDRŽEVANJE, ČIŠEČENJ 

DIPLOMIRANE  

MEDICINSKE SESTRE 

SREDNJE MEDICINSKE 

SESTRE 

ČISTILKE 

VODJA 

LABORATORIJA 

LABORATORIJ 

VODJA ZOBOZDRAVSTVENE 

SLUŽBE 

ZOBOZDRAVSTVENA 

AMBULANTA ODRASLI 

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ 

VODJA REŠEV.  SLUŽBE 

FIZIOTERAPIJA 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE – LOGOPED, 

PSIHOLOG 

ZOBOZDRAVSTVENA  

AMBULANTA MLADINA 

PREVENTIVNI 

ZOBOZDRAVSTVENI KABINET 

AMBULANTE SPLOŠNE MEDICINE  

NUJNA MEDICINSKA POMOČ 

PATRONAŽA 

REŠEVALNA SLUŽBA 

OTROŠKI DISPANZER 

ŠOLSKI DISPANZER 

DISPANZER  ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA 

DISPANZER ZA ŽENE 

PSIHIATER 

AMBULANTA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD 

PREPOVEDANIH DROG 

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA 

SPLOŠNA IN DISPANZERSKA ZDR. SLUŽBA Z 

REŠEVALNO SLUŽBO IN PATRONAŽO 

ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA LABORATORIJSKA DEJAVNOST 
ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNA 

SLUŽBA 

GMS ZAVODA 

(STROKOVNI 

VODJA VII-glavna 

medicinska sestra) 
KOORDINACIJA 

DELA 

POMOČNIK DIREKTORJA – 

STROKOVNI VODJA 

REFERENČNE AMBULANTE 

DIREKTOR 
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POSLOVNO 

POROČILO  

ZA LETO 2015 
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2 POJASNILA POSLOVNEGA POROČILA  
 

 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 

102/10: 

 

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

uporabnika; 

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja 

posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 

kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali 

v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

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

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, 

kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. 

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih 

ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 

investicijskih vlaganjih. 
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3 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 

3.1 Pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavodov 

 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 

‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 

58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13), 

‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 

– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 

ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-

ZPPKZ, 40/12-ZUJF), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi, 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZZS. 

 

3.2 Pravne podlage za pripravo letnega poročila 

 

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – 

ZFisP), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 

št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 

14/15, 46/15 in 55/15), 

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

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 

uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

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

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

104/10, 104/11), 

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

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

‒ 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), 

‒ 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), 

‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

3.3 Interni akti zavoda 

 

1) Pravilnik o računovodstvu, 

2) Pravilnik o popisu, 

3) Pravilnik o evidentiranju delovnega časa, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5581
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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4) Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 

5) Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 

6) Pravilnik o notranji reviziji, 

7) Pravilnik o javnem naročanju, 

8) Program dela zavoda s finančnim načrtom za leto 2015, 

9) Register tveganj, 

10) Dokumenti sistema kakovosti, 

11) Statut zavoda. 
 

 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2015 

14 

 

4  VIZIJA, POSLANSTO IN VREDNOTE ZAVODA 
 

Osrednje vodilo Zdravstvenega doma Trebnje je zagotavljanje optimalnih, kakovostnih in varnih 

zdravstvenih storitev. Pri doseganju načrtovanega dela si prizadevamo za čim večjo prilagodljivost 

potrebam uporabnikov naših storitev, pri čemer upoštevamo poslovno racionalnost. S tem VARUJEMO 

DAR ŽIVLJENJA naših pacientov. Za to smo dogovorni vsi  zaposleni, ki smo najpomembnejši vir za 

uresničitev poslanstva, vizije in ciljev zavoda.  
 

POSLANSTVO 

 

S pomočjo strokovno usposobljenih in motiviranih zaposlenih nuditi našim občanom kakovostno, 

strokovno, hitro, ter njihovim pričakovanjem prilagojeno zdravstveno oskrbo, tako na področju  

diagnostike, terapije, rehabilitacije in preventive kot na področju službe neprekinjene nujne 

medicinske pomoči, ob hkratnem zasledovanju cilja  uspešnosti in učinkoviti poslovanja. 

 

VIZIJA 

 

Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno življenje naših občanov ter so 

osnova za zdravo družbeno in naravno okolje. S svojim delovanjem želimo graditi dobre, 

dolgoročne in vzajemne odnose z uporabniki naših storitev, ki bodo temelj vzajemnega zaupanja, 

sodelovanja in spoštovanja. 

 

VREDNOTE  

 

Strokovnost: Na osnovi znanja, konstantnega izobraževana, izpopolnjevanja in prenosa dobrih 

praks ter s pomočjo sodobnih tehnoloških rešitev nudimo kvalitetne in varne zdravstvene storitve, 

v skladu z najnovejšimi doktrinami in dognanji.  

Odgovornost: Narava našega dela je neposredno povezana z človeškimi življenji, zato k delu 

pristopamo z vso odgovornostjo. Delamo zanesljivo, upoštevamo in izvajamo dogovorjeno.  

Sodelovanje in timsko delo: Sodelovanje, timsko delo in medsebojno zaupanje ter spoštovanje 

med zaposlenimi, še posebej znotraj tima medicinskega osebja in tudi s pacienti, je nujno 

potrebno, saj tako uresničujemo pričakovanja o ustrezni obravnavi.  

Zavezanost pacientu: Paciente z vsemi njihovimi težavami, skrbmi in pričakovanji obravnavamo 

spoštljivo, prijazno in hitro. 

Zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih: S komunikacijo, spoštovanjem, zaupanjem, empatijo in 

motiviranjem ohranjamo zadovoljne in pripadne zaposlene. Skrbimo za stalen osebnostni razvoj in 

izobraževanje zaposlenih. 

Etičnost: Etičnost in spoštovanje zakonodaje vgrajujemo v vse sfere našega delovanja, tudi v 

odnos do okolja. 

 

STRATEŠKE USMERITVE 

 ohranjanje (oziroma širitev) dejavnost zavoda ob ugodnem poslovnem rezultatu, 

 zadovoljni uporabniki zdravstvenih storite in zaposleni, 

 razvijanje visoke stopnje empatije do pacientov in med zaposlenimi, 

 uvajanje sodobne tehnologije v delovne procese, 

 povečevanje prihodkov iz naslova tržne in nadstandardne dejavnosti, 

 sledenje strokovnim smernicam in uvajanje smernic v delo, 

 zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanje zaposlenih,  

 vsi zaposleni sodelujejo s svojimi idejami v procesu izboljšanja dela, poslovanja in ustvarjanja 

kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov, 
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 izboljševanje sistema vodenja kakovosti. 
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5 CILJI ZAVODA  
 

5.1 Dolgoročni cilji zavoda 

 

 

Zdravstveni dom Trebnje mora tudi v prihodnje ostati temeljni izvajalec javne zdravstvene službe 

na primarni ravni na področju Upravne enote Trebnje.  

 

V načrtu za leto 2015  smo opredelili dolgoročne in kratkoročne cilje. 

 
Tabela 1: PREGLED DOLOGOROČNIH CILJEV PO PODROČJIH ZA LETO 2015 

 

PODROČJE DOLGOROČNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev 

na primarni ravni za potrebe regije oziroma 

vseh uporabnikov zdravstvenih storitev 

-  ustrezno in učinkovito  sodelovanje z vsemi 

udeleženci v procesu diagnostike, zdravljenja 

in rehabilitacije (z ostalimi zavodi in 

bolnišnicami, Ministrstvo za zdravje, 

Združenje zdravstvenih zavodovo Slovenije, 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) 

in z zunanjim okoljem oziroma s celotno 

zainteresirano javnostjo 

- obvladovati naraščajoče potrebe po 

zdravstvenih storitvah, ki so posledica 

demografskih in ostalih sprememb 

- vzpostavljanje in uporaba sodobnih 

tehnoloških postopkov, medicinskih 

pripomočkov in doktrin 

- ohranjanje obstoječe organizacije 

zagotavljanja neprekinjenega 24 - urnega 

zdravstvenega varstva 

- ohranjanje obsega storitev oziroma širjenje na 

področjih, kjer bo nastala potreba  

- postavljanje pacienta v središče naših 

aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, 

diskretnost, prijaznost) 

 

na ekonomsko-finančnem področju 

 

- doseganje pozitivnega poslovnega rezultata, 

- sledenje poslovni racionalnosti in 

gospodarnosti 

- optimizacija stroškov 

- pridobivanje finančnih sredstev iz naslova 

opravljanja tržne dejavnosti; 

- financiranje s pomočjo donacij in prispevkov 

lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev 

na področju kakovosti zdravstvenih 

storitev 

- na osnovi strokovnega znanja in sodobnih 

zdravstvenih pripomočkov zagotavljanje 
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kakovosti zdravljenja, zdravstvene nege in 

drugih storitev, 

- spremljanje mnenja uporabnikov storitev z 

namenom dviga kakovosti opravljenih storitev 

in s tem zadovoljstva uporabnikov  

- delovanje v skladu s smernicami standarda 

ISO 9001 

 

na kadrovskem področju - zagotavljanje pogojev za strokovno rast in 

razvoj zaposlenih;  

- zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe 

- medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks 

in znanja med zaposlenimi in izvajanje 

internih izobraževanj ter usposabljanj  

- kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje 

vseh zaposlenih v ZD Trebnje 

- skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje 

in dobro počutje zaposlenih 

- medsebojno vzajemno spoštovanje in 

zaupanje 

- obvladovanje in preprečevanje vseh vrst 

mobinga 

na področju prostorske ureditve in 

opreme  

- zagotavljanje kakovostnih  pogojev za delo, 

- skrb za sprotno posodabljanje medicinske in 

ostale opreme, 

- zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za 

kvalitetno delo 

- slediti razvoju medicinske in  informacijske 

tehnologije. 

 

 

 

5.2 Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz strateških ciljev 

 
Tabela 2: PREGLED LETNIH CILJEV IN REALIZACIJE PO PODROČJIH ZA LETO 2015 

 

PODROČJE LETNI CILJI       REALIZACIJA CILJEV 

   

na področju 

izvajanja 

zdravstvene 

oskrbe  

- izpolnitev plana storitev na podlagi Pogodbe o 

izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2015 in 

plana tržne dejavnosti. Sprotno spremljanje in 

ukrepanje predvsem na tistih področjih, kjer se 

pojavlja večje preseganje programa; 

- ohranja programa zdravstvene dejavnosti na 

nivoju preteklih let (tudi na področju NMP), 

razen ambulante v DSO; 

- obvladovanje incidentov, zapletov ter 

nesprejemljivih strokovnih dogodkov in 

vzpostavitev sistema »učenje na napakah« 

- vzgoja prebivalstva za zdrav način življenja in 

promocija zdravja (zdravo hujšanje, zdrava 

prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, 

dejavniki tveganja…) za vse starostne skupine;  

- planirane storitve so bile realizirane na 

pretežnem delu. Težava je preseganje 

programa, ki ni plačan s strani 

zavarovalnice. Podrobna poročila so 

podana v nadaljevanju. 

 

 

- pri rednih in izrednih strokovnih 

nadzorih ni bilo ugotovljenih strokovnih 

napak. Manjše nepravilnosti so bile takoj 

odpravljene 

- program preventivne dejavnosti je bil v 

celoti izpolnjen, vključevali smo se tudi 

v razne aktivnosti zunaj zavoda, katerih 

organizator so bili drugi(občine, šole, 
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-  

- zagotavljanje enakih možnosti zdravljenja za 

vse, predvsem s spoštovanjem čakalnih vrst; 

društva, Rdeči križ)  

- dostop do storitev je za vse paciente 

enak, dosledno spoštujemo čakalne vrste, 

naročeni pacienti imajo prednost pred 

nenaročenimi (potrdile ankete 

zadovoljstva pacientov 

 

na 

ekonomsko-

finančnem 

področju 

- poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov 

nad odhodki, 

- vzpostaviti učinkovit nadzor nad stroški, ki bo 

rezultiral v obvladovanju  stroškov že pred 

nastankom; 

 

 

 

 

 

- izvajanje stalnega notranjega nadzora na 

vertikalni in horizontalni ravni (nadzor 

sodelavcev in nadrejenih);  

 

 

 

- prilagajanje poslovanja in dela zavoda glede na 

spremembe zakonodaje; 

- poslovno leto smo zaključili s presežkom 

prihodkov nad odhodki 

- uspešno se je uveljavila kontrola 

stroškov po stroškovnih nosilcih in 

stroškovnih mestih, uveden je bil nadzor 

nad stroški pred nastankom (zahtevani 

predračuni in pojasnila glede izbora 

določenega dobavitelja, nadzor ob 

izvajanju storitev, nadzor nad stroški 

dela) 

- opravili smo notranji nadzor s pomočjo 

zunanje institucije, nadzor s strani 

odgovornih oseb poteka sproti. Sprotni 

horizontali nadzor se izvaja z namenom 

preprečitve odstopanj. Učenje iz napak in 

dobrih praks. 

- zavod je v okviru sprememb zakonodaje 

prilagajal svoje poslovanje in delovanje 

na področju 

kakovosti 

zdravstvenih 

storitev 

- na vseh ravneh zdravstvene oskrbe zagotavljati 

celovit sistem kakovosti v skladu s standardi 

ISO 9001:2000; 

- redni nadzor nad kvaliteto dela z namenom 

utrjevanja zaupanje bolnikov in dviga strokovne 

ravni dela (interni strokovni nadzori);  

- spremljanje pritožb strank in njihova sprotna 

obravnava ter sprejem načrta ukrepov; 

-  opravljena zunanja in notranja presoja, 

neskladja odpravljena 

 

- izvedeni so bili redni in izredni nadzori 

nad kvaliteto dela, običajno s strani 

nadrejenih oziroma posebnih komisij  

- vse pritožbe strank so bile obravnavane, 

posredovane odgovornim osebam ter 

poslani odgovori (če je bil pritožnik 

znan). Izvedena je bila tudi anketa o 

zadovoljstvu pacientov. Načrt ukrepov ni 

bil sprejet. 

 

na 

kadrovskem 

področju 

- izvajanje strokovnih izobraževanj zaposlenih po 

posameznih področjih dela v skladu s planom 

izobraževanja za leto 2015 (povečanje planiranih 

sredstev za te namen glede na leto 2014); 

 

- pravočasna in zadostna informiranost 

zaposlenih; 

 

 

 

- racionalno zaposlovanje v skladu z zakonskimi 

možnostmi, potrebami zavoda in obsegom 

dodeljenega programa;  

- skrb za ugodno organizacijsko klimo; 

 

 

- preverjanje zadovoljstva zaposlenih v zavodu z 

izvajanjem letnih anket; 

 

- letni razgovori z zaposlenimi; 

- zaposleni so se udeleževali seminarjev, 

tečajev, simpozijev ter kongresov v 

skladu s kolektivno pogodbo, planom 

izobraževanja in finančnimi zmožnostmi 

zavoda 

- z ustreznim sistemom komunikacije smo 

izboljšali informiranost  zaposlenih kot 

pogoj za boljšo organizacijsko klimo 

(intranet, sistem obveščanje preko  

mailov, redni sestanki z zaposlenimi) 

- pogodbeno delo smo v primerih, kjer je 

to možno in racionalno, nadomeščali z 

delom redno zaposlenih 

- izvajali smo aktivnosti za boljšo 

organizacijsko klimo. Rezultati še niso 

zadovoljivi.  

- opravljena je bila anketa o zadovoljstvu 

zaposlenih: skupna ocena zadovoljstva je 

višja kot v letu 2014 
- letni razgovori opravljeni (na dve leti, z 

vsemi zaposlenimi opravljen krajši 

razgovor o podelitvi letne ocen 

na področju 

krepitve 

- stalni kontakti med občinami ustanoviteljicami 

in zavodom, z namenom informiranja in 

reševanja skupne problematike; 

- stalni kontakti z občinami 

ustanoviteljicami glede izvajanja ter 

sofinanciranja investicij v zavodu in 
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povezav in 

sodelovanja  

-  

-  

-  

- nenehno pretok informacij med državnimi in 

zdravstvenimi institucijami (Ministrstvo za 

zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov 

Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije); 

 

glede krepitev storitev (sestanki sveta 

ustanoviteljic, kontakti glede na 

projekte) 

- vodilni in vodstveni delavci so se 

udeleževali poslovnih srečanj in 

strokovnih sestankov na Ministrstvu za 

zdravje, Združenju zdravstvenih zavodov 

Slovenije, Zavodu za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije 

na področju 

prostorske 

ureditve in 

opreme  

- realizirati letni plan nabave osnovnih sredstev in 

investicijskega vzdrževanje, ob upoštevanju 

razpoložljivih finančnih sredstev in ob visoki 

stopnji racionalnosti; 

- posodabljanje informacijske tehnologije v 

skladu s finančnim načrtom za leto 2015; 

- letni plan investicij in investicijskega 

vzdrževanja je bil v pretežni meri. V leto 

2016 prenesena nabava reševalnega 

vozila 
- sledili smo razvoju informacijske 

tehnologije ter skrbeli za postopne 

nabave računalniške opreme (nabava 

vzporednega strežnika). 
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5.3 Cilji kakovosti za leto 2015  

 

Na osnovi sprejete politike kakovosti, direktor v sodelovanju s člani tima kakovosti opredeli 

letne cilje kakovosti. Zavod na osnovi teh ciljev načrtuje in izvaja potrebne aktivnosti za 

doseganje ciljev, periodično pregleduje dosežene cilje, jih analizira in izvaja potrebne ukrepe. 

 

Vsi zaposleni v zavodu si moramo prizadevati, da dosledno sprejemamo in izvajamo politiko 

kakovosti na vseh nivojih zavoda ter v vseh organizacijskih enotah zavoda. Zaposleni so 

najpomembnejši vir za uresničitev ciljev zavoda. 

 
Tabela 3: PREGLED CILJEV KAKOVOSTI IN REALIZACIJE ZA LETO 2015 

 

LETNI CILJI REALIZACIJA CILJEV 

100 % realizacija dogovorjenega programa z 

ZZZS pri vseh ključnih programih,  

Cilj je bil dosežen. 

Rast obsega samoplačniških (tržnih storitev) za 

2 % glede na leto 2014  

Cilj je dosežen. Rast je 6%. 

Pregled, posodobitev, poenostavitev  in 

morebitna združitev dokumentov sistema 

kakovosti, posodobitev kazalnikov kakovosti za 

spremljanje procesov v okviru obstoječih 

internih aktov v sistemu ISO  

Dokumenti so bili posodobljeni. Kazalci 

kakovosti so določeni, vendar še ne odražajo 

potreb poslovnega procesa (nekateri ne 

prispevajo k dvigu kvalitete 

Zagotovitev snemanja telefonskih pogovorov na 

ključnih številkah v izogib nejasnosti in analizi 

morebitnih neprimernih komunikacij 

Snemanje se zagotavlja na vhodnih številkah 

(740, 780) 

Uvedba rednih tedenskih sestankov vodstva 

zavoda, ki bodo prispevali k boljšemu pretoku 

informacij 

Tedenski sestanki so se redno izvajali (ob 

petkih ob 6.30 uri) 

Nabava nove generacije strežnika za izboljšanje 

odzivnosti in odpravo tveganja izpada 

informacijskega sistema 

Nabavili smo dodatni strežni, ki se aktivira v 

primeru izpada primarnega (s tem smo 

zminimizirali tveganje izpada IS). 

Energetska sanacija ZP Mokronog, s čimer 

bomo zagotavljali racionalno rabo energije  

Cilj je bil dosežen 

Usposobitev prostorov za izvajanje dodatnih in 

povečanih programov (referenčna ambulanta, 

otroško-šolska ambulanta) 

Usposobljeni prostor za referenčno 

ambulanto in prostor za denver 

Ohranjanje zadovoljstva uporabnikov storitev na 

nivoju leta 2014 (anketa o zadovoljstvu) 

Ocena zadovoljstvo uporabnikov se je 

dvignila za 1 % (izd 4,67 v 2014 na 4,72 v 

letu 2015 

Ohranjanje števila opravičenih pritožb pacientov 

na ravni leta 2014 

Prejeli smo 11 pritožb, kar je manj kot v letu 

2014 in 9 pohval 

Posodobitev načrta integritete Cilj je bil dosežen 

Priprava pravil v zvezi s komuniciranjem z 

javnostmi 

Osnutek pravilnika je bil pripravljen. 

Pravilnik je v procesu usklajevanja. 

Za večjo prepoznavnost in vpetost v lokalno 

okolje, objaviti vsaj 3 strokovne članke letno v 

lokalnih medijih. 

Članki so bili objavljeni z Glasilu občanov 

in Delu. 
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Cilji kakovosti za leto 2015 so bili v pretežni meri doseženi. Dva cilja sta delno dosežena 

(kazalci kakovosti in končna verzija OP v zvezi s komunikacijo).  Dokončana realizacija se 

prenese v letu 2016 
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6 PLAN  IN REALIZACIJA PROGRAMA, 

DOGOVORJENEGA  Z ZZZS 

   

6.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS za leto 2015 

 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 je bila z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjena v začetku avgusta 2015, kar v 

določeni meri otežuje planiranje in spremljanje realizacije. Osnove in merila, kot temelj za 

sklepanje Pogodbe, so opredeljena v Splošnem dogovoru za leto 2015 in Aneksu št. 1, ki je 

bil sprejet decembra 2015. Obsegi osnovnih zdravstvenih programov so ostali približno na 

ravni leta 2014. S 1.4.2015 smo v koncesijo oddali DSO. Pridobili smo dve novi referenčni 

ambulanti, s tem pa se je bistveno zmanjšal program preventive v splošnih ambulantah. 

Povečala sta se programa psihiatrije in zobozdravstva za zapore Dob. Vrednost storitev, 

financiranih s strani ZZZS, pa se je glede na leto 2014 povečala za 4,65 %. Kljub dodatnim 

programom se še vedno nismo vrnili na nivo leta 2011. Od leta 2011 so se plačila za 

primerljivi programe  (brez dodatnih in povečanih programov) zmanjšala  kar za 13 %. 

Osnovna zahteva zavoda je bila, da vsi izvajalci dosegajo opredeljen delovni program in 

zastavljene parametre. Ugotavljamo, da smo bili pri tem uspešni, razen pri programu 

reševalnih prevozov in antikoagulanti ambulanti. Že več let pa nas spremlja težava preseganja 

programa,  kar pomeni dodatne stroške za zavod. 

 

Planiran obseg dejavnosti se med leti bistveno ne spreminja. Obseg planiranega dela v 

ambulantah je dogovorjen za osnovi števila opredeljenih pacientov na osnovi definiranih 

timov. Nekoliko se je povečal planiran obseg dela v dejavnosti antikoagulantne ambulant ter 

psihiatrije in zobozdravstva v zaporih Dob. V letu 2015 smo glede na pretekla leta izgubili 

program ambulante v DSO in preventivne programe v splošnih ambulantah. Pri programu 

patronaže je bil v letu 2015 uveden nov sistem evidentiranja storitev, zato primerjava med leti 

ni možna. 

 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 opredeljuje: 

 obseg programa po dejavnostih,  

 vrednost programa in izhodiščne cene storitev,  

 medsebojne obveznosti pogodbenih strank,  

 posebna določila pogodbe,  

 ordinacijske čase izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe Zavoda. 

 

 

6.2 Realizacija programa glede na pogodbo z ZZZS 
 

6.2.1 Opredeljeni pacienti 
 

Konec leta 2015 smo imeli pri aktivnih zdravnikih opredeljenih skupaj 31626 pacientov  kar 

je 4% več kot konec leta 2014.  Opažamo, da nam z leta v leto zaupa več pacientov. Število 

opredeljenih v splošnih ambulantah se je glede na leto 2014 povečalo za 1 %, v 

zobozdravstvu  pa za 7 %.  
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Slika 1: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah na dan 31.12 v letih 2012-2015 

 

 
 

 
Slika 2: Število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenih ambulantah na dan 31.12 v letih 2012-2015 
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Poleg števila oseb je pomembna tudi starostna struktura in vrsta pacientov. Po pravilih ZZZS 

število opredeljenih pacientov na osnovi teh dveh kriterijev spremenimo v glavarinske 

količnike.  
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6.2.2 Obseg in značilnosti realizacije programov 

 

 
Tabela 4: PLAN IN REALIZACIJA PROGRAMA 2015 PO POGODBI  (TOČKE) Z  ZZZS IN % 

REALIZACIJE GLEDE NA PLAN IN GLEDE NA PRETEKLO LETO 

STORITVE  

Planirani 

timi 
Planiran obseg 

2015 

Realiziran 

obseg 2015 

Indeks 

realizacija/plan 

Realizacija 

2014 

Indeks 

realizacija 

2015/2014 

1. SPLOŠNE AMBULANTE  7,95 218.726 247.451 113% 237.644 104 

 a) PREVENTIVA  390 286 73% 1.527 19 

 b) KURATIVA  219.336 247.165 113% 236.117 105 

2. SA V SOCIALNEM ZAVODU  0,60 16.493 5.217 32% 19.987 26 

3. OTROŠKI+ŠOLSKI DISPANZER 2,58 86.525 97.712 113% 92.823 105 

a) PREVENTIVA 0,75 35.779 38.505 108% 35.562 108 

b) KURATIVA 1,83 50.746 59.207 117% 57.261 103 

5. DISPANZER ZA ŽENE 1,07 36.204 35.416 98% 33.944 104 

a) PREVENTIVA  1.678 1.525 91% 1.475 103 

b) KURATIVA  34.526 33.891 98% 32.469 104 

6. FIZIOTERAPIJA 2,5 1.420 1.785 126% 1.867 96 

7. LOGOPED 1 21.521 21.155 98% 21.679 98 

8.PSIHIATRIJA 0,30 11.388 11.778 103% 6.117 193 

9.PSIHOLOG 0,43 9.255 11.312 122% 9.026 125 

10. PATRONAŽA 7,80 10.530 13.023 124% 184.072 
 11.  ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI 2,21 107.789 110.752 103% 120.222 92 

a) ZDRAVLJENJE  53.894 56.885 106% 68.672 83 

b) PROTETIKA  53.895 53.867 100% 51.550 104 

12. ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA 1,40 47.038 49.123 104% 50.657 97 

14. SANIT.(NENUJNI+ONKOL.)# 1,53 152.466 150.973 99% 149.798 101 

15. DIALIZA* 1,32 130.995 98.005 75% 118.427 82 

16. NENUJNI S SPREM.# 0,73 72.606 9.368 13% 24.498 38 

17.ANTIKOAGULANTNA 
AMBULAN. 

0,233 17.175 15.833 92% 15.369 103 

 

 

 

6.2.3 Pojasnila k realizaciji in doseganju plana  

 

 

SPLOŠNE AMBULANTE:  predstavljajo največji delež v obsegu dejavnosti zavoda (19 %). 

Splošne ambulante dnevno obišče v povprečju okoli 376 ljudi. Planiran obseg se je glede na 

preteklo leto zmanjšal za 1 % in sicer na račun preventive (kurativa ostaja na nivoju leta 

2014). Na področju preventive se je obseg zmanjšal zaradi uvedbe referenčnih ambulant, na 

katere se je prenesel ta program. V letu 2016 bo program preventive usahnil, ker imamo vse 

ambulante »pokrite« z referenčnimi ambulantami. Plan preventive ni bil v celoti dosežen, 

predvsem zaradi pozne informacije o dodelitvi referenčnih ambulant. Posamezni zdravniki so 

imeli premalo časa za izvedbo celotnega programa preventive. Realizirana kurativna 

dejavnost je planirano presegla za 13%. Obseg kurativne dejavnosti narekujejo število 
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opredeljenih pacientov in potrebe prebivalstva. Glede na preteklo leto smo realizacijo 

povečali za 4 %. Potrebe pacientov presegajo obseg programa, ki ga določa zavarovalnica. 

 

SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE: Zaradi 

pomanjkanja zdravnikov (kljub večkratnim razpisom nismo uspeli zapolniti vrzeli, ki je 

nastala z upokojitvijo zdravnice) smo v dogovoru z Občino Trebnje, ambulanto DSO oddali v 

koncesijo. Pod našim okriljem je delovala samo do 31.3.2015, zato planiran letni program ni 

dosežen. Koncesijska pogodba je bila sklenjena za obdobje treh let. Do takrat predvidevamo, 

da se bo zmanjšala težava pomanjkanja kadra.   

 

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER: Število otrok na našem področju se povečuje, kar je 

posledica dogajanja v okolju (priseljevanje, nove stanovanjske kapacitete).Povprečno dnevno 

ambulante obišče 83 otrok. V ambulantah pa imamo aktivno opredeljenih 3103 otrok in 

šolarje. Na neaktivnega zdravnika je opredeljenih še dodatnih 1122 oseb, ki občasno obiščejo 

zdravnika. V otroško-šolskem dispanzerju sicer delajo trije zdravniki v obsegu 2,5 tima (eden 

od zdravnikov polovični delovni čas dela v ZD Novo mesto). Zdravnik je definiran kot 

nadomesti zdravnik, kar pomeni, da neposredno ne more opredeljevati pacientov. Z njegovo 

specializacijo se bodo v letu 2016 zadeve uredile. Presegli smo tako planirano realizacijo (13 

%) kot realizacijo iz leta 2014 (5 %). Preventivni program je bil izveden v celoti, tako za 

predšolsko kot za šolsko populacijo.  

 

DISPANZER ZA ŽENE: Planiran obseg glede na predhodno se je zmanjšal za 1 % (po 

povečanju leta 2014). Pri realizaciji beležimo 2 % zaostanek za planom predvsem na račun  

preventive (neodzivnost vabljenih), vendar je obseg kljub temu večji kot v letu 2014 

(presežek 3 %). Povečalo se je tudi število opredeljenih pacientk za 158 oseb. V povprečju 

dispanzer obišče 31 pacientk na dan.  
 

FIZIOTERAPIJA:  Potrebe in želje pacientov po fizioterapevtskih storitvah so večje, kot jih 

definira plan ZZZS. V letu 2014 smo priča spremembi metodologije spremljanja opravljenih 

storitev. Ponovno smo presegli plan in sicer za 26 %, kar je trend zadnjih nekaj let. Že več let 

se po eni strani trudimo, da bi nam zavarovalnica povečala dodeljen program, po drugi strani 

pa, da bi obseg opravljenih storitev približali planiranemu.  Presežen obseg ni plačan, kar 

poslabšuje rezultat zavoda. Povečuje se število obravnav po poškodbah in operacijah, ter tistih 

ki pridejo na terapijo pod oznako HITRO. Čakalna doba je ob koncu leta 2015 za obravnavo 

poškodb in akutnih stanj znašala do 60 dni, za kronična obolenja pa do 150 dni.  V bodoče bo 

potrebno presežek storitev po možnosti preusmerjati v samoplačniško obravnavo. 
 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED IN PSIHOLOG): V letu 2015 

smo program dispanzerja za mentalno zdravje izvajali s pomočjo logopeda in psihologa 

(sistematski pregledi otrok in kurativne obravnave otrok).  Dodeljenega imamo program za 

1,43 tima, zaposleni pa imamo dve osebi. Pri logopedu, kljub 0,8 tima in eni zaposleni osebi 

nismo realizirali celotnega programa. V bodoče bo potrebno dosegati program, primanjkljaj 

tima (0,2 tima) pa preusmeriti v samoplačništvo. Pri psihologu beležimo presežek programa 

za 22 %. S tem, da imamo dodeljenega program za 0.43 tima. V prihodnje bo potrebno 

stremeti k temu, da obseg opravljenih storitev približamo planiranim, presežek kadra pa 

preusmeriti na druga področja (preventiva, medicina dela, samoplačništvo). Opravljenih je 

bilo 1086 obiskov pri logopedu in 629 obiskov pri psihologu.  
 

PSIHIATER: Leto 2015 je bilo prvo, ko smo imeli program psihiatrije določen za celo leto, 

zato beležimo preseganje glede na leto 2014. Planiran obseg smo presegli za 3 %. Na tem 

področju je prišlo do spremembe pri zaposlitvi. Od 7.11.2015 imamo zaposleno psihiatrinjo 
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samo za polovični delovni čas. Delno opravi program v ZD Trebnje, delno v zaporih Dob. Za 

delo v zaporih Dob imamo sklenjeno še podjemo pogodbo z zunanjo psihiatrinjo. Čakalne 

doba za prvi pregled je 30 dni.  

 

PATRONAŽA: V letu 2015 je prišlo do spremembe pri obračunu programa, zato primerjava 

s preteklimi leti ni možna. Kljub spremembi še vedno presežemo planiran obseg za 24 %. Že 

več let si zadajamo cilj, da bi opravljen obseg patronažnih storitev približali planiranim. Pri 

tem nismo uspešni. Delno zaradi skrajševanja ležalnih dob v bolnišnicah, ko paciente bistveno 

hitreje prepustijo domači oskrbi, delno zaradi potreb in pritiska pacientov. Zdravniki bodo 

morali z veliko mero preudarnosti naročati patronažne storitve.  
 

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE: Po povečanju programa zaradi prestrukturiranja v 

letu 2014, se planiran obseg v letu 2015 ni spremenil. Planiran obseg smo presegli za 3 %. 

Zaostali smo za lanskoletno realizacijo za 8 %. Presežek kapacitet pa prerazporedili na 

samoplačnike. Na tem programu so se uredila kadrovska razmerja in vzpostavilo stanje, ki 

zagotavlja visoko kvaliteto storitev za paciente. Kadrovsko podhranjenost na področju zobne 

tehnike smo reševali z oddajo storitev zunanjim izvajalcem. S tem smo povečali obseg 

storitev tudi na področju protetike. Povprečne čakalne dobe za protetiko znašajo 240 dni, za 

zdravljenje pa 110 dni.   
 

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO: Program mladinskega zobozdravstva smo okrepili v 

letu 2014 (prenos od koncesionarke-zamenjava za ortodontijo). Za leto 2015 planiran obseg 

ostaja približno na nivoju leta 2014. Planiran obseg smo presegli za 4 %. Kljub temu smo 

zaostali za realizacijo leta 2014. Presežek kapacitet smo preusmerili v samoplačništvo. Na 

programu mladinskega zobozdravstva smo bili priča kar nekaj kadrovskim menjavam, ki pa 

niso vplivala na obseg in kvaliteto dela. Program zobozdravstvene vzgoje (sistematski 

pregledi eno, tri in pet letnikov), ki je načrtovan ter plačan v pavšalu, je bil realiziran samo 

delno (kadrovske težave in potrebe po kurativni dejavnosti). V prihodnje bo potrebno 

preventivi posvečati več pozornosti. Povprečna čakalna doba je 100 dni.  

 

REŠEVALNI PREVOZI (dializni, sanitetni, nenujni s spremljevalcem): S spremembo 

metodologije spremljanja reševalnih prevozov v letu 2010, so se začele težave pri realizaciji 

planskega obsega.  Pri sanitetnih prevozih, ki zajemajo nenujne prevoze brez spremljevalcev 

in onkološke prevoze smo realizacijo približali planu. Pri dializnih prevozih in nenujnih 

prevozih s spremljevalcem beležimo precej nižji obseg od  planiranega. Obseg se vsako leto 

nekoliko zmanjša. Potrebe po dializnih prevozih se zmanjšujejo že nekaj let (pacienti se na 

dializo vozijo sami). Nujni reševalni prevozi so vključeni v dejavnost NMP (plačana v 

pavšalu). 

 

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA: V letu 2015 nam je ZZZS povečal planiran obseg 

za 22%. Potrebe pacientov so bile očitno nekoliko manjše, saj smo zaostali za planom za 8 %. 

Se pa potrebno očitno povečujejo, saj smo realizacijo leta 2014 presegli za 3 %. Glede na 

trend lahko pričakujemo, da se bomo v prihodnjih letih približali planu.   
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6.3 Dejavnosti, ki se plačujejo v pavšalu  

 

 

6.3.1 Ambulanta za zagotavljanje zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike 

 

Program se načrtuje v pavšalnem znesku, kar pomeni, da se ne plačuje po  količinski 

realizaciji.  Znesek nakazil se je glede na leto 2014 povečal na programu pshihiatrije in 

zobozdravstva.  Število obsojencev se je namreč iz okoli 500 povečano na preko 600, kar 

pomeni 20 % rast. ZZZS je prisluhnil naši zahtevi in za ta program povečal sredstva.  

 

Zdravstvena oskrba se izvaja  v naslednjih dejavnostih: 

 OP splošne ambulante, 

 OP zobozdravstvo odraslih, 

 OP specialistična ambulanta psihiatrije, 

 OP center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 

 

Splošno ambulanto so pokrivali zdravniki iz Zdravstvenega doma Trebnje izven rednega 

delovnega časa. Zdravnika za redno delo za to ambulanto bo še nekaj let težko pridobiti.  V 

splošni ambulanti se poleg rednega dela namreč opravljajo tudi številne druge storitve, ki 

sicer ne sodijo med opravila splošnega zdravnika, kar naredi to delo manj privlačno. Napisati 

je potrebno ogromno število zdravniških poročil in mnenj za potrebe sodišč in Zavoda za 

prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Imamo pa v splošni ambulanti redno zaposleno svojo 

srednjo medicinsko sestro, ki sodeluje z zdravstvenim osebjem ZPKZ in je pomemben vezni 

člen z matično ustanovo. Tak način dela se je skozi leta izkazal kot optimalen.  

 

Psihiatrično zdravstveno varstvo (in odvisnost o prepovedanih drog) je zaradi specifične 

populacije izredno pomembno. Zlasti je pomembna hitra dostopnost do psihiatra zaradi 

osebnostnih značilnosti obsojencev in pogostih psihičnih dekompenzacij. Žal je konec leta 

zavod zapustila psihiatrinja. Kot nadomestno zaposlitev smo uspeli zaposliti psihiatrinjo za 

polovični delovni čas. Zaradi navedenega smo morali skleniti še pogodbo z zunanjo 

psihiatrijo, saj redno zaposlena psihiatrinja opravlja še redno ambulanto v ZD Trebnje.  

 

Program zobozdravstva opravljamo z redno zaposlenim zobozdravnikom v obsegu enkrat do 

dvakrat tedensko. Zobozdravnik opravlja delo izven rednega delovnega časa. Z 

zobozdravstveno asistentko pa sodelujemo pogodbeno. V bodoče bo potrebno konstantno 

zagotavljati zobozdravstveno oskrbo dvakrat tedensko.   

 

Čeprav delo koordinatorja za ambulante Dob formalno ni sistemizirano, smo določili  dr. 

Šalda, da izvaja določene aktivnosti. Za nemoteno izvajanje zdravstvenega varstva 

obsojencev je namreč nujno potreben koordinator, ki: 

 skrbi za enotno in usklajeno delovanje zdravnikov, zobozdravnikov in drugih 

zdravstvenih sodelavcev, 

 redno kontaktira z upravo in strokovnimi sodelavci Zavoda za prestajanje kazni zapora 

Dob pri Mirni in rešuje tekočo problematiko,  

 pripravlja različna navodila za delo v ambulantah in za ravnanje obsojencev, 

 sodeluje pri sistemskih rešitvah za izboljševanje zdravstvene oskrbe obsojencev in na 

splošno izboljševanje sistema prestajanja kazni zapora, 

 sodeluje pri reševanju različnih nesporazumov, sporov, pritožb in tožb, 

 sprejema in obravnava druge zahteve obsojencev. 
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6.3.2 Referenčne ambulante 

 
Namen referenčnih ambulant je preventivno delovanje na področju srčno žilnih bolezni, 

osteoporoze, depresije, benigne hiperplazije prostate, koronarne bolezni, odkrivanje 

dejavnikov tveganja za le-te ter vodenje kroničnih bolnikov na teh področjih. Dobro delovanje 

tima zajema sprotne konzultacije med zdravnikom in medicinsko sestro. Referenčne 

ambulante  so že uveljavljana oblika dela v kombinaciji s splošno ambulanto. V 2015 smo z 

referenčnimi ambulantami »pokrili« vse splošne ambulante.  Je torej prvo leto, ko delujejo vse 

možne referenčne ambulante. Planirana je v višini 7,51 timov zdravnikov, oziroma 3,76 

referenčne sestre. Ena diplomirana medicinska sestra skrbi dve splošni referenčni ambulanti. 

 

Na preventivne preglede vabimo opredeljene osebe po 30. letu starosti. Odzivnost je približno 

65%,  kar je nekoliko več kot v letu 2014. Kronične bolnike v ambulante napotujejo 

zdravniki. Te paciente potem na kontrole preglede vabijo referenčne sestre, v skladu s 

klinično sliko in potrebami pacienta. 
 

TABELA 5: Število pacientov, obravnavanih v referenčnih ambulantah po zdravnikih za leto 2015 

 

 

Vključenost pacientov po 30. letu v referenčno ambulanto je v povprečju 50 %, kar je 5 

odstotnih točk več kot v letu 2014. Po zdravnikih je vključenost različna in je odvisna od 

dobe, v kateri je posamezna ambulanta vključena v sistem referenčnih ambulant (najnižjo 

vključenost imajo zdravniki, ki so referenčno ambulanto pridobili v letu 2015). 

 

ZDRAVNIK/ DIAGNOZA Kuster- Šekli- Humar Munk Žlajpah Petek Pančur Tratar Šalda 

ZDRAVI 163 60 147 39 225 279 107 104 2 

DEJAVNIKI TVEGANJA 184 153 273 24 200 444 157 169 22 

ARTERIJSAK HIPERTENIZIJA 149 148 382 98 189 512 131 131 43 

ASTMA 27 17 38 8 40 58 22 16 2 

KRONIČNA PLUČNA BOLEZEN 12 19 40 10 25 50 8 10 0 

SLADKORNA BOLEZEN 6 38 142 28 58 155 38 32 14 

DEPRESIJA 35 30 51 11 36 128 13 19 3 

OSTEOPOROZA 6 3 10 1 4 18 2 6 2 

KORONARNA BOLEZEN 14 11 38 5 15 45 6 4 3 

HIPERPLAZIJA PROSTATE 23 9 27 9 145 59 19 14 2 

SKUPAJ 619 488 1148 233 937 1748 503 505 93 

  

OPREDELJENI PACIENTI PO 

30. LETU 
1569 1068 1560 633 2043 1880 1903 1684 309 
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V referenčnih ambulantah prihajamo do ugotovitev, da je vse več mladih z dejavniki tveganja 

(predvsem povečana telesna teža, holesterol, stres, kajenje in pomanjkanje telesne dejavnosti), 

najhitreje pa se polnijo registri s sladkorno boleznijo in arterijsko hipertenzijo. 

 

Vsem pacientom je predstavljen državni program CINDI. Udeležba na le tem pa je nizka, ker 

se vse več ljudi poslužuje internetnega obveščanja, velik problem pa predstavlja tudi 

pomanjkanje časa pri pacientih. 

 

 

6.3.3 Zdravstveno vzgojne delavnice za odrasle 

 

Pri zdravstveno vzgojnih delavnicah smo v letu 2014 pridobili novo vsebino in sicer podpora 

pri spopadanju z depresijo. V letošnjem letu sta bili izvedeni dve taki delavnici.   

 

Planiranih je 8 sklopov programov, ki zajemajo skupaj 33 delavnic oziroma predavanj. 

 

V zdravstveno vzgojnem centru (ZVC) Zdravstvenega  domu Trebnje od leta 2002 v okviru 

Nacionalnega programa primarne preventive bolezni srca in ožilja izvajamo učne delavnice 

programirane zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo CINDI Slovenija. CINDI je 

mednarodni program za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni, ki deluje v okviru 

Svetovne zdravstvene organizacije. Pristop CINDI temelji na dejstvu, da je za nastanek 

kroničnih nenalezljivih bolezni odgovornih razmeroma majhno število skupnih dejavnikov 

tveganja in tveganih okoliščin.  

 

Kronične bolezni so v razvitem svetu najpogostejši vzrok obolevnosti, invalidnosti in 

umrljivosti, njihov nastanek in razvoj pa pospešujejo skupni dejavniki tveganja; zvišan krvni 

tlak, povišan holesterol v krvi, zvišan krvni sladkor in čezmerna telesna teža. Vsi ti dejavniki 

so večinoma posledica nezdravega načina življenja - nepravilne prehrane, telesne 

nedejavnosti, prekomernega uživanja alkohola, stresa in kajenja. Z zdravim načinom življenja 

in zdravo prehrano lahko uspešno preprečujemo ali upočasnimo pojav dejavnikov tveganja in 

razvoj bolezni.  

 

Z uvedbo referenčnih ambulant so v program zajeti vsi prebivalci starejši od 30 let. Namen 

preventivnih zdravstvenih pregledov je aktivni nadzor nad zdravjem ljudi, zgodnje odkrivanje 

visoko ogroženih za razvoj bolezni srca in ožilja in ustrezno ukrepanje, vključno s 

svetovanjem glede dejavnikov tveganja in spremembe življenjskega sloga. Še pomembnejše 

pa je, da odkrijemo vse tiste, ki so navidezno še zdravi, imajo pa že izražene napovedane 

dejavnike za razvoj posameznega dejavnika tveganja. To so hkrati tudi tisti, pri katerih lahko 

z motivacijo za zdravo življenje ohranimo zdravje.  

 

Preventivno zdravstveno varstvo obsega preventivne preglede v referenčnih ambulantah in 

programirano zdravstveno vzgojno delo v različnih delavnicah. Pri preventivnem  pregledu 

poleg zdravnika sodeluje tudi diplomirana medicinska sestra. Pregled je sestavljen iz 

vprašalnika o življenjskem slogu in zahtevanih meritev. Po opravljenem pregledu so vsi 

obravnavani pacienti napoteni na zdravstveno vzgojne delavnice. Celotni program je razdeljen 

v posamezne delavnice , ki so prikazane v spodnji tabeli. 
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Tabela 6: SKUPINSKE  ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE 2015 

Vrsta zdravstveno-vzgojnega  
dela 

Planirano 

število 

delavnic 

Realiz. 

število 

delavnic 

Število 

udeležencev 

Realizacija za 
leto 2015 

% 
Krajša delavnica 1 8 10 106 125 % 

"življenjski slog"      

Krajša delavnica 2 8 17 199 213 % 

"test hoje na 2 km"      

Krajša delavnica 3 8 10 106 125 % 

"dejavniki tveganja"      

Delavnica "zdrava prehrana" 2 2 20 100 % 

Delavnica "zdravo hujšanje" 2 2 30 100% 

Delavnica "telesna dejavnost" 2 2 24 100 % 

Delavnica "opuščam kajenje" 1 0 0 0 % 

Delavnica »Podpora pri 

spoprijemanju z depresijo« 

2 2 19 100% 

SKUPAJ ŠT. DELAVNIC 33 45 504 136% 

 

Delavnice «Opuščam kajenje« in individualnih svetovanj - »Individualno svetovanje za 

posameznike, ki želijo opustiti kajenje« in »Individualno svetovanje za posameznike za 

zmanjšanje tveganega pitja alkohola« nam ni uspelo izvesti, ker ni bilo zainteresiranih 

udeležencev. Podobno situacijo zasledujemo že več let. 

  

Da smo se čim bolj približali ljudem, smo v maju izvedli delavnici »Dejavniki tveganja« in 

»Življenjski slog« v podjetju SEP v Mokronogu, ki se jih je udeležilo 40 zaposlenih.  Oktobra 

pa smo v podjetju PLASTA iz Šentruperta izvedli delavnico »Preizkus hoje na 2 km«. Test 

hoje je uspešno opravilo 70 zaposlenih delavcev. 

  

Z meritvami RR in KS, ki so potekale v prostorih Zdravstvenega doma smo sodelovali ob 

svetovnem dnevu ledvic in svetovnem dnevu arterijske hipertenzije.  

 

Vsa leta dobro sodelujemo z Območnim združenjem RK Trebnje, večkrat letno potekajo 

predavanja o pomenu zdravega načina življenja v vseh štirih občinah in meritve RR, KS in 

holesterola. 

 

Od leta 2010 poteka v ZVC aktivna promocija programa SVIT, ki je državni program 

presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in 

danki in je brezplačen. Ciljna populacija so moški in ženske v starosti 50 do 69 let. Enkrat 

tedensko je odprta SVITOVA kontaktna točka, kjer lahko ljudje v osebnem pogovoru dobijo 

podrobnejše informacije, spodbudo in pomoč za sodelovanje v programu.  

 

Ker je odzivnost občasno še vedno pod pričakovanji, je potrebna angažiranost tako osebnih 

zdravnikov, kot vseh ostalih zdravstvenih delavcev pri spodbujanju ciljnih populacij za 

udeležbo v zapisanih programih (CINDI, SVIT). Sedaj zelo dobro poteka sodelovanje z 

referenčnimi ambulantami, saj je večina udeležencev delavnic napotena iz referenčnih 

ambulant. 
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Uspešno delo in kakovostno delovanje ZVC v letu 2015 je uspeh in rezultat dobrega dela in 

motiviranosti vseh izvajalcev zdravstveno vzgojnih delavnic. 
 

 

6.3.4 Zobozdravstvena vzgoja 

 

Zobozdravstvena vzgoja je namenjena predvsem predšolskim in osnovnošolskim otrokom. 

Planirana je v obsegu 1,01 tima. Program se je v letu 2015 ponovno izvajal v neokrnjenem 

obsegu.   

 

V ZD Trebnje izvajamo zobozdravstveno vzgojo tako v preventivnem kabinetu kot v obliki 

sodelovanja z osnovnimi šolami in njihovimi podružnicami ter vzgojno-varstvenimi 

ustanovami. Cilji zobozdravstvene vzgoje: 

 poučiti otroke in učence o dejavnikih, škodljivih za ustno in zobno zdravje; 

 oblikovati pozitivne navade za ohranitev zdravja zob in ustne votline; 

 razviti pri otroku in učencu ustrezne higienske navade; 

 motivirati otroke in učence za redne obiske pri zobozdravniku; 

 zmanjšati ali odstraniti strah pred zobozdravnikom; 

 motivirati otroke in učence, da uporabljajo ustrezne pripomočke za zobno in ustno 

higieno; 

 razviti otrokovo in učenčevo zavest in sposobnost, da bo izboljšal lastno ustno in 

zobno zdravje; 

 razviti pri otrocih, učencih odnos in odgovornost do lastnega zdravja zob in ustne 

votline. 

 

V preventivno zobozdravstveno vzgojo so bili v letu 2015 vključeni osnovnošolci  v občini 

Trebnje, Šentrupert, Mokronog – Trebelno in Mirna. Obiski preventivne zobozdravstvene 

asistentke in zobozdravnikov na osnovnih šolah so bili namenjeni tako  tekmovanju za čiste 

zobe kot tudi  izvajanju zaščite  zob (fluorizacijo)  in  sicer za vse učence  od  1. do 5. razreda.  

 

V program je bilo zajetih tudi več skupin v vrtcih in sicer vse od 2-leta dalje. Skupine otrok iz 

vrtca so prihajale tudi na obisk v preventivni kabinet, kjer jim je bila na pozitiven način 

predstavljena  zobna  ambulanta in  podrobno  razloženo, zakaj in kako je potrebno skrbeti za  

zobke in na kakšen način jim pri tem lahko pomaga zobozdravnik. Taki obiski v skupinah so 

se pokazali kot zelo pozitivni, saj so nekateri otroci ravno po takem obisku začeli sodelovati z 

zobozdravnikom. V vrtcih se otroke seznani o skrbi za zdravje preko zgodb in pobarvank, 

hkrati pa dobijo tudi zloženke, ki so namenjene staršem. V njih je podrobneje  obrazložena  

predvsem vloga staršev v skrbi za otrokove zobe in zdravje na splošno. V program 

zobozdravstvene vzgoje so bili vključeni tudi romski otroci in sicer v  njihovem okolju. 

 

Redni obiski(1x-tedensko) pa so se izvajali tudi v šoli s prilagojenim programom na Mirni, 

kjer predavanja potekajo v obliki individualnih in skupinskih navodil glede pravilne ustne 

higiene, pravilne prehrane, higiene ortodontskih aparatov, demonstracije in praktičnega 

izvajanja pravilnega čiščenja zob.  

 

Poleg navedenega izvajamo tudi individualne programe vzgoje in svetovanja za otroke, ki so 

bili s strani izbranega zobozdravnika napoteni v preventivni kabinet.  Otroci se naučijo 

pravilno skrbeti za oralno zdravje. Delo v kabinetu poteka v prisotnosti staršev, da jim z 

osvojenimi  informacijami  lahko  pomagajo  tudi  doma. Osnovnošolci obiščejo kabinet 5x, 
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srednješolci in odrasli pa 3x. Tudi odziv staršev je dober, saj individualno delo v kabinetu 

ocenjujejo zelo pozitivno. Zanimivo je dejstvo, da po teh storitvah povprašujejo tudi odrasli. 

 

 S temami s področja varovanje zob sodelujemo tudi v  sklopu »šole za starše«.  

 

V letu 2015 je  bilo v preventivni  zobozdravstveni program vključenih 14444 oseb in sicer v  

naslednjih programih oz, temah.  

 

 v tekmovanje  za  čiste  zobe  je  bilo  vključenih  1858 učencev 

 individualni obisk  kabineta                                  229 otrok 

 demonstracija in aktivna  metoda ščetkanja in  nitkanja 6216 otrok 

 predavanje o prehrani-     473 otrok 

 zaščita-fluorizacija zob uč.do 5.razr.    5533 otrok 

 zdravstveno vzgojno predavanje    135 (810 otrok) 

 

 

6.3.5 Zdravstvena vzgoja – šolska in predšolska mladina 

 

Zdravstvena vzgoja je planirana v obsegu 1,06 tima in je ostala na ravni preteklega leta. Izvaja 

se za potrebe predšolske in osnovnošolske mladine. Do novembra je zdravstveno vzgojo 

izvajala sestra za zdravstveno vzgojo, od novembra dalj pa smo zaradi njene odsotnosti 

izvajanje te dejavnosti prerazporedili med referenčne sestre, psihologinjo in asistentko za 

zobozdravstveno vzgojo in medicinske sestre iz šolsko-predšolskega dispanzerja.  

 

Zdravstvena vzgoja se izvaja v vseh razredih osnovnih šol  in vrtcih občin Trebnje, 

Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna. Naš namen je informirati, motivirati, poučiti in 

vzgojiti otroke, šolarje in tudi njihove starše za zdrav način življenja in preprečevanje 

kroničnih nenalezljivih bolezni.  Zdravstvena vzgoja poteka v obliki predavanj in učnih 

delavnic, kjer otroci in šolarji tudi aktivno sodelujejo. 

 
 

Tabela 7: PRIKAZ VSEBINE DELAVNIC IN NJIHOVO TRAJANJE ZA LETO 2015 -ŠOLE 

zap. 

št. 

NASLOV PREDAVANJA  

(vsebina predavanja)  

PREDAVATELJ ČAS 

PRIPRAVE 

(v urah)/ 

predavanje 

ČAS (v 

urah)/ 

predavanje 

CILJNA 

SKUPINA  

ŠT. 

UDELEŽ. 

1 Zdrave navade Špela Gašperšič/ 

Renata Žagar 

2 2 Oš 1 razred 179 

 

 

2 Osebna higiena Špela Gašperšič 2 2 Oš 2 razred 184 

 

 

3 Zdrav način življenja Špela Gašperšič/ 

Renata Žagar 
2 2 Oš 3 razred 126 

4 Preprečevanje poškodb Špela Gašperšič 2 2 Oš  4 razred 246 

 

5 Zasvojenost Špela Gašperšič 2 2 Oš 5 razred 110 

 

6 Odraščanje Špela Gašperšič/ 

Renata Žagar 
2 2 Oš 6 razred 87 

7 Pozitivna samopodoba in 

stres 

Špela Gašperšič 2 2 

 

Oš 7 razred 38 

8 Medosebni odnosi Špela Gašperšič/ 2 2 Oš 8 razred 63 
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 Renata Žagar  

9 Vzgoja za zdravo spolnost  Špela Gašperšič 2 2 Oš 9 razred 205 

 

 SKUPAJ               1238 

 

 

Tabela 8: PRIKAZ VSEBINE DELAVNIC IN NJIHOVO TRAJANJE ZA LETO 2015 – VRTCI  

zap. 

št. 

NASLOV PREDAVANJA  

(vsebina predavanja)  

PREDAVATELJ ČAS 

PRIPRAVE 

(v urah)/ 

predavanje 

ČAS (v 

urah)/ 

predavanje 

CILJNA 

SKUPINA  

ŠT. 

UDELEŽ. 

1 Zdrava prehrana, Osebna 

higiena, Oblačenje in 

slačenje in Umivanje rok 

Špela Gašperšič 2 2 Vrtec Trebnje 277 

 

2 Zdrava prehrana, Osebna 

higiena, Oblačenje in 

slačenje in Umivanje rok 

Špela Gašperšič 2 2 Vrtec Mokronog 121 

3 Zdrava prehrana, Osebna 

higiena, Oblačenje in 

slačenje in Umivanje rok 

Špela Gašperšič 2 2 Vrtec Šentrupert 369 

4 Zdrava prehrana, Osebna 

higiena, Oblačenje in 

slačenje in Umivanje rok 

Špela Gašperšič 2 2 Vrtec Veliki 

Gaber 

133 

5 Zdrava prehrana, Osebna 

higiena, Oblačenje in 

slačenje in Umivanje rok 

Špela Gašperšič 2 2 Vrtec Mirna  256 

 SKUPAJ               1156 

 

 

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA OB SISTEMATIKI V ŠOLSKEM DISPANZERJU 

 

Zdravstvena vzgoja- predavanje poteka še dvakrat na teden v šolskem dispanzerju po 

končanem sistematskem pregledu otrok. Izvaja jo diplomirana medicinska sestra v  prostorih 

zdravstvenega doma. 

 

Predavanje se izvaja v: 

1 razred PREDAVANJE O OSEBNI HIGIENI 45 minut; dms Renata Žagar 

3 razred: PREDAVANJE O ZDRAVEM NAČINU ŽIVLJENJA 45 minut; dms Renata Žagar 

6 razred (PREDAVANJE O ODRAŠČANJU 45 minut; dms Renata Žagar 

8 razred  PREDAVANJE O SPOLNI VZGOJI 50 minut; dms Renata Žagar 
 

 

 

6.3.6 Šola za starše 

 

 

Šola za starše je zdravstvena vzgojna oblika dela, s katero se nosečnice in njihove partnerje 

pouči o vprašanjih fizične in psihične higiene med nosečnostjo, o kompleksnem dogajanju 

med nosečnostjo, porodom, po porodu ter o negi novorojenčka. 

 

Organizirana, skupinska oblika vzgoje nosečnic in njihovih partnerjev poteka v šoli za starše 

v Zdravstvenem domu v Trebnjem. Občine Trebnje, Šentrupert, Mirna in Mokronog-Trebelno 

so vključene v projekt Svetovne zdravstvene organizacije ZDRAVA MESTA s projektom 
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»Zdrave občine«. V okviru tega projekta se izvaja devet programov in eden izmed njih je tudi  

ŠOLA ZA STARŠE.  

 

Predavanja večine predavateljev potekajo izven rednega delovnega časa. Oblika dela je 

skupinska, organizirana kot tečaj. Ob uvedbi timske oblike dela (od leta 1999) smo iz 

tradicionalne oblike prešli na sodobno zdravstveno vzgojo. Metode dela so: predavanja, 

razgovor, demonstracija in aktivne vaje. Vsi predavatelji uporabljajo avdiovizualno 

tehnologijo. Zdravstveno vzgojno gradivo se udeležencem razdeli v pisni obliki. Občasno 

pripravimo prispevke za lokalne medije. 

 

Šola za starše je razdeljena v dva sklopa: 

I. sklop: Zgodnja nosečnost 

II. sklop: Priprava na porod 

 

 
Tabela 9: POROČILO O OBISKU V ŠOLI ZA STARŠE V ZD TREBNJE ZA LETO 2015  

 

 ženske moški skupaj 

Tečaji zgodnje nosečnosti 105 53 158 

Tečaji priprave na porod 156 131 287 

Skupaj 261 184 445 
 

 

Predavanj o zgodnji nosečnosti se je udeležilo skupno 105 nosečnic, katere je spremljalo 53 

partnerjev (50,5 %). V pripravi na porod je sodelovalo 156 bodočih mamic s 131 partnerji 

(84,0 %). Skupno v Šoli za starše v ZD Trebnje v letu 2015 beležimo 445 slušateljic in 

slušateljev. Bodoče matere je spremljalo 70,5 % partnerjev.  

 
TABELA 10: PRIMERJAVA PODATKOV O UDELEŽBI NA PREDAVANJIH V ŠOLI ZA STARŠE V 

LETIH 2011 - 2015 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ženske 236 220 246 239 261 

Moški 176 162 184 190 184 

Skupaj 412 382 430 429 445 
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Slika 4: Podatki o udeležbi na predavanji v Šoli za starše za obdobje 2006-2015 

 

 
 
 

Šola za starše v ZD Trebnje poteka v popoldanskem času, da se tudi časovno čim bolj 

prilagodimo uporabnikom. Predavanja, razgovori, demonstracije in praktične vaje potekajo v 

sejni sobi zdravstvenega doma, telovadba za udeleženke pa v prostorih telovadnice 

fizioterapije. 

V letu 2015 so v Šoli za starše v ZD Trebnje predavali: 

1. Zdravnik-specialist pediater: Humar-Žgank Andreja, dr.med., spec. pediater 

2. Diplomirane medicinske sestre: Gačnik Majda, Novak Kristina, Lenič Jolanda 

3. Zobna asistentka: Sever Bernarda 

4. Diplomirana psihologinja: Jevnikar Jasmina 

5. Diplomirani socialni delavki: Vrabec Mateja, Lipoglavšek Marinka 

6. Diplomirana fizioterapevtka: Kocjan Darinka 

 

Zdravstveno vzgojo smo dolžni izvajati vsi zdravstveni delavci na vseh nivojih zdravstvenega 

varstva. Vzgoja temelji na informiranju, svetovanju, učenju in vzgajanju; je proces 

oblikovanja človekove miselnosti, stališč, navad in vedenja v zvezi z zdravjem. Bodoči starši 

se želijo na novo vlogo pripraviti, saj se pogosto slišijo izjave, kako dolgo so se izobraževali 

za poklic, ki ga opravljajo, o tako pomembnem poslanstvu, kot je starševstvo, pa so bili do 

sedaj premalo poučeni. Kljub velikemu številu različnih informacij iz knjig, časopisov, 

številnih revij, interneta, radia in televizije bodoči starši radi prihajajo po neposredne 

informacije v šolo za starše. 

 

Ob kontinuiranem spremljanju kakovosti dela šole za starše v letu 2015 lahko povzamemo, da 

so slušatelji (nosečnice in bodoči očetje) delo šole ocenili zelo pozitivno. Bodoči starši si že 

nekaj časa želijo več praktičnih vaj iz nege dojenčka (na lutki), zato bo v bodoče potrebno 

razširiti dejavnost šole tudi s predlaganimi vsebinami. To pa zahteva več dodatnih sredstev za 

opremo in delovanje šole.  

Vzpostavili smo dobro sodelovanje s porodnišnico Novo mesto, tako da bodoče starše v okviru 

sklopa priprav na porod peljemo na voden ogled le- te. V program Šole za starše smo vključili 

tudi obisk družine z majhnim otrokom, ki s svežimi in praktičnimi izkušnjami dopolni delo 

strokovnega tima.  
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Želimo, da tudi v nadalje ostane dobro sodelovanje med vodstvom ZD, dispanzerjem za žene, 

predšolskim dispanzerjem, fizioterapijo in predavatelji ter predstavniki projekta Trebnje, 

Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno − zdrave občine in da se želje, potrebe ter pripombe 

slušateljev sproti rešujejo. 

 

 

6.3.7 Nujna medicinska pomoč 

 

Program NMP se načrtuje in plačuje v pavšalnem znesku. ZZZS nam je za ta program 

namenila 4 % več sredstev kot v letu 2014.   

 

V letu 2015 smo bili priča intenzivnemu dogajanju v zvezi s sprejemanjem novega Pravilnika 

o nujni medicinski pomoči. ZD Trebnje se je aktivno vključil v razpravo ob obravnavi 

predloga Pravilnika in poslal pisne pripombe. Ustanovljena je bila tudi civilna iniciativa za 

ohranitev službe NMP v Trebnjem, ki je tudi pripomogla k ugodnejšim določilom v sprejetem 

pravilnikU za naše področje. Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu 81/2015 in je pričel 

veljati 15.11.2015.  

 

Pravilnik določa, da bo na področju ZD Trebnje delovala MO NRV: »mobilna enota nujnega 

reševalnega vozila«, ki so sestavljena iz voznika reševalca in diplomirane medicinske 

sestre/diplomiranega zdravstvenika. Deloval bo tudi zdravnik v okviru tako imenovane DS 3 

enote, ki pomeni: «zdravnik specialist - pripravljenost med tednom od 7-20 ure in dežurstvo 

med tednom od 20-7 ure ter sobote, nedelje in prazniki«. Odprta ostaja množica vprašanj v 

zvezi s konkretno organizacijo in izvajanjem dejavnosti NMP. Zadeve naj bi se razjasnile 

tekom izvajanja aktivnosti in sicer v roku dveh let. 

 

Pravilnik definira službo nujne medicinske pomoči na sledeč način: Služba NMP je sestavni 

del mreže javne zdravstvene službe in je organizirana za zagotavljanje nujne medicinske 

pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. 

Služba NMP je služba zdravstvene dejavnosti, ki obsega zunajbolnišnični in bolnišnični del in 

jo pojmujemo kot zaključeno celoto v okviru mreže službe NMP. 

Služba NMP v primeru naravnih ali drugih množičnih nesreč zagotavlja NMP v skladu s 

smernicami, ki urejajo delovanje v primeru množičnih nesreč. 

 

Praktično celo leto 2015 smo bili podvrženi pravilniku o nujni medicinski pomoči iz leta 

2008, zato bomo pri tokratnem poročilu še upoštevali njegova določila. 

 

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči določa, da na področju NMP naš zavod deluje 

kot enota B- organizacijska oblika službe NMP v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki je 

sestavljena iz: 

 zdravnika, 

 zdravstvenega tehnika in 

 ZT/voznika nujnega reševalnega vozila. 

 

V enoti B je služba NMP organizirana kot del samostojne dežurne službe (ekipa je določena z 

mesečnim razporedom dežurstev) in ob redni ambulantni dejavnosti (z mesečnim razporedom 

določena ekipa iz zaposlenih, ki so trenutno prisotni na delu v splošnih ambulantah) ter 

vključuje tudi prevoze z nujnimi reševalnimi vozili za prevoz bolnikov v enoti B. 
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6.3.7.1 Analiza dela enote NMP ZD Trebnje po protokolih nujnih intervencij v letu 

2015.  

 
V letu 2015 smo v naši enoti opravili 441 nujnih intervenciji. Število intervencij je za 134 

intervencij večje od števila intervencij v letu 2014  nekoliko prekoračuje priporočene 

normative. Na terenu smo imeli 387 ( lani 266 intervencij, v ambulanti NMP pa 54 (lani 41).  
 
 

 

Tabela 11: ŠTEVILO INTERVENCIJ ZA LETA 2011-2015 
 
 

 

 

 
 

 

Slika 5: Število intervencij NMP v letih 2011-2015 

 

 
 

 
Tabela12: ŠTEVILO INTERVENCIJ PO POSAMEZNIH MESECIH V LETIH 2011-2015  

 
 JAN. FEBR

. 
MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. skupaj 

2011 18 14 21 19 17 26 22 19 14 29 19 9 227 

2012 13 10 13 20 23 21 23 21 25 25 23 11 228 

2013 17 14 19 28 27 26 30 26 18 20 28 28 281 

2014 28 17 29 31 19 23 20 32 21 29 34 24 307 

2015 34 30 25 45 30 40 45 42 49 25 33 43 441 

 

Število intervencij po posameznih mesecih se je gibalo od 25 (marca in oktobra) do 49 

(septembra).  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Število 

intervencij               

 

227 

 

228 

 

281 

 

307 441 
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Zaradi bolezni smo posredovali v 279 primerih, 135 krat smo nudili NMP poškodovancem. V 

prometnih nesrečah smo oskrbeli 447 poškodovancev. V šestih primerih sta bila v vozilu dva 

poškodovanca, v enem pa trije. 

Število intervencij zaradi poškodb izven prometa (doma, v delovnih organizacijah, pri delu na 

kmetijah , športnih aktivnostih…) se v primerjavi z lanskim precej povečalo: lani 47, letos 89. 

8 posredovanj je bilo zaradi zastrupitev z alkoholom, zdravili ali drogami. 48 bolnikov ali 

poškodovancev je imelo v času intervencije jasne znake akutnega alkoholnega opoja.  

Dva klica za intervencijo ekipe NMP sta bila lažna. 

 

 
Tabela 13: ŠTEVILO INTERVENCIJ V LETIH 2011-2015 PO VRSTAH  

 
ŠTEVILO 

INTERVENCIJ 
BOLEZNI POŠKODBE ZASTRUPITVE OSTALO 

(laž.klici, 
nepotr.inter.) 

SKUPAJ 

LETO 2011 149 65 11 2 227 

LETO 2012 134 80 10 4 228 

LETO 2013 186 83 12 0 281 

LETO 2014 210 81 16 0 307 

LETO 2015 296 135 8 2 441 

               

 

Oskrbeli smo 296 bolnikov, 144 poškodovancev in 8 zastrupljenih. 
 

 

Tabela 14: ŠTEVILO OSKRBLJENIH BOLNIKOV IN POŠKODOVANIH PO MESECIH V LETU 2015 

 
JAN. 

 
FEB. MAR. 

 
APR. 

 
MAJ 

 
JUN. 

 
JUL. 

 
AVG. 

 
SEP. 

 
OKT. 

 
NOV. 

 
DEC. 

 

Skupaj 
 

34 30 26 46 32 40 47 42 49 25 34 43 448 

 

 

Z urgentnim vozilom in v spremstvu ekipe smo v SB Novo mesto odpeljali 292 bolnikov in 

poškodovancev, v UKC Ljubljana pa 36. 

V oskrbo smo jih 130 predali na kirurškem oddelku, 147 na internem oddelku. Ostali so bili 

napoteni na druge oddelke : pediatrični , nevrološki , psihiatrični... 

Po ustreznem zdravljenju (v ambulanti NMP ali na domu) je v domači oskrbi ostalo 97 

bolnikov in poškodovanih. 

V UKC Ljubljana smo na sodobno zdravljenje srčnega infarkta odpeljali 5 bolnikov, lani 11 . 

Od 8 oživljanj je bilo eno neuspešno. Zaradi oddaljenih lokacij in posledično dolgega 

dostopnega časa sta bilo lahko izvedeni le dve defibrilaciji.  

 

V skladu s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči (Ur. l. RS, št. 106/2008) v spodnji tabeli 

prikazujemo doseganje nekaterih ključnih normativov za ocenjevanje enot nujne medicinske 

pomoči. 
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Tabela 15: NORMATIVI ZA OCENJEVANJE ENOT NUJNE MEDICINSKE POMOČI 

 
MERILO NORMATIV ZD TREBNJE 

 

ODZIVNI ČAS 

(čas od sprejema klica do prihoda na mesto intervencije) 

 

pod 12 min 
 

12 min 15 sek 

 

ŠTEVILO INTERVENCIJ na 1000 prebivalcev 

(Občina Trebnje, Šentrupert in Mokronog – Trebelno = 

20.000 prebivalcev) 

 

8-20 
 

22 

 

DELEŽ OŽIVLJANJ  med vsemi intervencijami 
 

1 % ali več 
 

1,8% 
 

USPEŠNOST OŽIVLJANJ 
 

nad 20 % 
 

12,5% 
 

DELEŽ INTUBACIJ 
3 % ali več 1,5% 

 

 

6.3.8 Finančni vidik poslovanje dežurne službe in NMP 

 

 
Tabela 16: Prihodki in odhodki za NMP in dežurno službo 

 

 Realizacija  

prihodkov in 

odhodkov v 

letu 2014 

Pogodbena 

sredstva za 

NMP za leto 

2015 

Realizacija  

prihodkov in 

odhodkov v letu 

2015 

Prihodki od ZZZS 493.075 507.621 514.094,25 

Prihodki od MZ, občin in donacij 0 0 2.513,51 

Odhodki 562.263 507.621 599.270 

-stroški dela 363.215 382.124 380.549 

-stroški materiala 56.981 30.715 53.512 

-stroški storitev 47.906  50.191 

-amortizacija 26.658 21.053 44.296, 

-drugi stroški (uprava, laboratorij, 

interno vzdrževanje in čiščenje,)  

67.502 73.729 70.722 

Presežek prihodkov(+)/presežek 

odhodkov (-) 

-69.188 0 -82.663 

 

S sredstvi, ki jih pridobimo s stani ZZZS za delovanje NMP, ne pokrijejo vseh stroškov, ki jih 

imamo. V ZD Trebnjem imamo dobro tehnično opremljeno enoto NMP, kar povečuje stroške 

amortizacije. Visoki so materialni stroški, ker uporabljamo sodobne in zato dražje materiale. 

V letu 2015 tako beležimo primanjkljaj na po področju NMP v višini 82.663. 

 

 

 

 

 

 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2015 

41 

6.4 Finančna realizacija programov, ki jih financira ZZZS 
  

Tabela 17: Realizirani prihodki iz dejavnosti, ki jih financira ZZZS v letu 2011-2015 in delež v l 2015 

glede na celotne prihodke  ZZZS 

 

Program 

Plačila za 

program 

2011 

Plačila za 

program 

2012 

Plačila za 

program 

2013 

Plačila za 

program 

2014 

Plačila za 

program 

2015 

Indeks 

2015/ 

2014 

Delež 

programa 

SPLOŠNA 874.976 802.821 736.160 784.199 649.500,88 82,82 19,05 

NMP-B 538.901 518.435 492.280 492.880 514.095,24 104,30 15,08 

PATRONAŽA 295.222 284.319 275.327 270.848 281.633,64 103,98 8,26 

DZŽ 216.945 207.648 206.068 218.815 231.952,36 106,00 6,80 
OTROŠKI,ŠOLSKI-

KURATIVA 
214.519 205.657 206.198 219.396 217.931,44 99,33 6,39 

DOB-SA 409.109 199.223 190.926 197.170 208.516,66 105,75 6,12 
REFERENČNE 

AMBULANTE 
  91.113 151.810 225.522 428.068,14 189,81 12,56 

ZOB.DEJ.-ODRASLI 102.443 113.496 110.809 128.432 120.840,11 94,09 3,54 
OTROŠKI,ŠOLSKI-

PREVENTIVA 
105.923 108.009 104.478 105.264 115.479 109,70 3,39 

ZOB.DEJ.-MLADINA 118.174 103.379 114.147 120.292 124.174,41 103,23 3,64 

DOB-PSIHIATER 87.716 84.589 80.596 79.732 106.497,73 133,57 3,12 

FIZIOTERAPIJA 81.347 76.809 71.907 70.766 71.545,46 101,10 2,10 

DOB-ZDRAV.OD DROG 74.227 71.711 68.859 67.887 69.129,36 101,83 2,03 

ZDRAV.VZGOJA 65.857 63.803 44.876 44.260 41.380,21 93,49 1,21 

ORTODONT 51.545 60.933 17.273 0 0   0,00 

DSO 61.701 58.749 53.220 51.325 13.272,01 25,86 0,39 
DISPANZER ZA MENT. 

ZDRAVJE 
34.594 46.206 51.812 56.386 57.482,05 101,94 1,69 

ZOBOZD.VZGOJA 39.756 38.443 37.203 36.527 37.097,64 101,56 1,09 

ANTIKOAG.AMB. 37.253 37.165 39.108 38.957 44.112,30 113,23 1,29 

DOB-ZOBNA 42.907 20.925 20.087 19.891 30.659,58 154,14 0,90 

PEDONTOLOG 10.441 10.597 8.548 0 0   0,00 

SANITETNI PREVOZI 4.488 4.817 6.676 5.848 8957,83 153,18 0,26 

DIALIZA             0,00 

NEN.REŠ.PREV.S SPREM 6.135 3.303 2.973 2.029 791,18 38,99 0,02 

DELAVNICE CINDI   16.976 9.116 6.973 12.503,71 179,32 0,37 

SPEC.AMB.PSIHIATRIJA       13.965 23.232,65 166,36 0,68 

SKUPAJ: 3.474.177 3.212.181 3.100.268 3.257.364 3.408.810,17 104,65 100,00 

 

V skupnem obsegu beležimo 4,6 % več prihodkov iz naslova pogodbe z ZZZS glede na leto 

2014, kar je spodbudno. Delež splošnih ambulant v skupnem prihodku se zmanjšuje na račun 

referenčnih ambulant in ostalih dodatnih programov . V letu 2015 smo pridobili povečan 

program za zobozdravstvo in psihiatrijo v zaporih Dob, povečan program antikoagulantne 

ambulante in novo referenčno ambulanto dr. Šalda. Določeni programi v preteklih letih niso 
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delovali v celoti (referenčne ambulante, psihiater, psiholog), program ambulante DSO je 

deloval samo tri meseci. Ostali programi se gibajo v skladu s planiranim obsegom. Prihodki 

so se na ostalih programih povečevali predvsem zaradi večjega števila opredeljenih pacientov. 

 

 

 

6.5 Tržna in nadstandardna dejavnost zavoda 

 

 

Zavod pridobiva del storitev na trgu in sicer predvsem na podlagi opravljenih storitev v 

dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, del pa tudi na področju zobozdravstva ter v 

okviru drugih ambulant in dispanzerjev. V letu 2014 smo pričeli pacientom ponuditi tudi 

samoplačniške ultrazvočne storitve. Cilj zavoda je tudi povečanje števila opravljenih storitev 

za neposredne plačnike – storitve opravljene na trgu, ker s tem izboljšuje svoj poslovni 

položaj. 

 

Delež prihodkov,  pridobljenih na trgu (nadstandard in samoplačniki) predstavlja 8,2 % vseh 

prihodkov zavoda. Prihodki iz tega naslova so se, glede na leto 2014, povečali za 6 %. 

Največji delež tržnih prihodkov predstavlja izvajanje zdravstvenih storitev v okviru  

dispanzerja za medicino dela, prometa in športa in sicer 59 %. Rast prihodkov iz tržne 

dejavnosti v zobozdravstvu se je žal upočasnila (5%). Na tem področju smo iztržili 15 % vseh 

prihodkov, pridobljenih na trgu. 

 
TABELA 18: VREDNOST TRŽNE DEJAVNOSTI V EUR PO PROGRAMIH ZA LETO 2015 

Program 2014 2015 

SA POTRDILA 1.103,00 856,00 

ULTRAZVOK 2.903,00 14.609,63 

ZOBNA 54.682,66 57.511,98 

OSNOVNA DEJAVNOST 33.324,55 37.641,79 

NMP 688,63 72,16 

REŠEVALNA 323,63 1564,83 

DMDPŠ 212.669,42 222.390,99 

NAJEMNINE 16.098,90 19.238,08 

PROVIZIJA + ZDR. STOR. 21.882,08 7.456,50 

OSTALO 9.928,36 14.780,58 

SKUPAJ 353.604,23 375.722,54 

 
 

TABELA 19: OPRAVLJENE STORITVE (primer in vrednosti v EUR)  V DISPANZERJU ZA 

MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA V LETIH  2011 do 2015  

2011 2012 2013 2014 2015 

Št. 

primerov Vrednost 

Št. 

primerov Vrednost 

Št. 

primerov Vrednost 

Št. 

primerov Vrednost 

Št. 

primerov Vrednost 

2.673 194.109 3.340 210.153 3.297 207.256 2.970 212.669 2958 222.390 

 

 

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa je v letu 2015 opravil enak obseg storitev kot v 

preteklem letu, ko smo bili priča rekordnemu obsegu (točke). Prihodki iz tega naslova pa so se 
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zmanjšali za 1,4 % (ob nespremenjenih cenah). Cene pregledov so v primerjavi s bližnjo 

konkurenco nekoliko nižje.  

 

 

6.6 Finančni kazalniki poslovanja 

 

 

6.6.1 Poslovni izid 

   
Tabela 20: POSLOVNI IZID PO LETIH V EUR 

 
  LETO 2011 LETO 2012 LETO 2013 LETO 2014 LETO 2015 INDEKS 2015/2013 

PRIHODKI 4.425.010 4.140.079 4.102.450 4.406.000 4.575.702 104% 

ODHODKI 4.272.776 3.900.759 4.101.610 4.001.876 4.284.905 107% 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 

ODHODKI 

152.234 239.320 840 404.124 290.797 72% 

DELEŽ PRESEŽKA V PRIHODKIH 3% 6% 0% 9% 6%   

 

Leto 2015 smo zaključili s presežkom prihodkov na odhodki v višini 290.797 €. Rezultat je 

odličen in dosežen s celoletnim učinkovitim in racionalnim delom vseh zaposlenih.     
   

   

   

6.6.2 Kazalniki gospodarnosti 

 

 Koeficient 

Leto 2012 1,06 

Leto 2013 1,0002 

Leto 2014 1,10 

Leto 2015 1,07 

 

 

 

 

Koeficient celotne gospodarnosti = celotni prihodki 

              celotni odhodki 

 

Koeficient celotne gospodarnosti je razmerje med vsemi prihodki in odhodki, ustvarjenimi v 

poslovnem letu v zavodu. Kazalnik gospodarnosti dobimo z razmerjem med celotnimi 

prihodki (AOP 870) in celotnimi odhodki (AOP 887) iz bilance uspeha. Načelu gospodarnosti 

je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. Kazalnik kaže na uravnoteženost 

poslovanja, saj je izkazan presežek prihodkov nad odhodki. 

 

 

6.6.3 Kazalniki amortizacije v celotnem prihodku 

 

 
Leto 2012 0,05 

Leto 2013 0,05 

Leto 2014 0,05 

Leto 2015 0,05 
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 Koeficient AM v celotnem prih.  = amortizacija__  

              celotni prihodki 

 

Iz podatka izhaja, da 5 % celotnih prihodkov odpade na amortizacijo. Kazalec več let ostaja 

na istem nivoji, kar kaže na to, da se obračunana amortizacija giba v skladu z gibanjem 

prihodkov.  Amortizacija ima dvojno vlogo: po eni strani je strošek, po drugi strani je vir 

financiranja novih nabav. Povečanje osnove za amortizacijo predstavlja nabavna vrednost 

nove opreme. 

 
6.6.4 Stopnja odpisanosti opreme 

 

 

 Koeficient 

Leto 2012 0,79 

Leto 2013 0,82 

Leto 2014 0,82 

Leto 2015 0,81 

 

 

popravek vredn.opreme in 

 

Stopnja odpis. opreme =   drugih opredm.OS_____ 

oprema in druga opredm. OS    

 

Upoštevamo podatek popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev in 

podatek nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Iz podatka 

izhaja, da je  odpisanost opreme 81 %. Čeprav je iztrošenost  opreme nekoliko nižja kot v letu 

2014,  je še visoka. Tudi v bodoče bo namreč potrebno intenzivno investirati v posodabljanje 

opreme, ker nas v nasprotnem primeru ogrožajo visoki stroški vzdrževanja, v skrajnem 

primeru pa tudi zastoj v delovanju. Odpisanost nepremičnin je bistveno nižja (37%), kar je 

rezultat prenov v zavodu, vendar se vsako leto nekoliko povečuje (staranje objektov). 

 

 

6.6.5 Delež terjatev v celotnem prihodku 

 

 

 Koeficient 

Leto 2011 0,05 

Leto 2012 0,06 

Leto 2013 0,06 

Leto 2014 0,04 

Leto 2015 0,03 

 

 

 

Delež terjatev v       =        terjatve_____ 

celotnem prihodku      celotni prihodek 

 

  

Gre za razmerje med terjatvami in celotnim prihodkom. Konec leta 2015 je kazalec spet 

nekoliko bolj ugoden. ZZZS je izplačilo dela akontacije  izvajala redno, zmanjšali pa smo tudi 

terjatve do ostalih kupcev. Še vedno ostajajo problematične terjatve, ki so uvrščene na 

dvomljive. Ugotavljamo pa, da je teh terjatev iz leta v leto manj. 

 

Ker v zavodu ne vodimo zalog, kazalca dnevni vezave zalog ni možno izračunati. 

 

Vse obveznosti plačujemo točno na datum zapadlosti. 
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7 DODATNE DEJAVNOSTI 
 

 
PREISKAVE ŽIL Z DOPPLER.  V letu 2014 smo s pomočjo donacije Petrola nabavili 

Mesi avtomatski aparat za merjenje gleženjskega indeksa. S tem aparatom je bilo opravljenih 

180 preiskav.  30 preiskav  je bilo opravljeno z ročnim dopllerju. Preiskave se opravljajo tudi 

v okviru referenčnih ambulant, kar povečuje število opravljenih preiskav. Obseg preiskav 

določajo potrebe pacientov in napotitve zdravnikov.  

 

HOLTER RR V letu 2015 je bila opravljena preiskava 393 pacientom. Zaradi dodatnih 

zmogljivosti čakalne dobe ni. 
 

PROJEKT MILIJON SRČNIH TOČK Zdravstveni dom Trebnje s projektom Milijon 

srčnih točk razvija zgodnjo zunajbolnišnično defibrilacijo. Osnovni namen projekta je 

osveščanje in usposabljanje delavcev za uporabo AED Sistem zgodnje zunajbolnišnične 

defibrilacije sestoji iz sledečih sklopov: 

1. mreža stalno javno dostopnih avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED), 

2. usposabljanje laikov – prvih pomagalcev, 

3. organiziranje prvih posredovalcev, 

4. označevanje stalno javno dostopnih AED. 

 

Zdravstveni dom Trebnje je že v letu 2013 pozval občine, krajevne skupnosti in društva, da 

pristopijo k projektu Milijon srčnih točk. Poleg organiziranja usposabljanja prebivalstva za 

uporabo AED je bil namen poziva sodelovanje pri postavitvi javno dostopnih AED.  

 

Do leta 2015 se je uspešno postavila mreža stalno javno dostopnih AED, ki je postala najbolj 

razvita v Sloveniji. Mreža se še dopolnjuje. Poleg načrtovanih aparatov, ki bodo dokončno 

postavljeni v letu 2016, bodo postavljeni dodatni avtomatski defibrilatorji za katere so 

zainteresirana različna društva in podjetja. V okviru projekta Milijon srčnih točk bodo 

zagotovljeni ugodni nakupni pogoji in nadzor nad aparati. Vse aparate v mreži javno 

dostopnih AED nadzira ZD Trebnje. 

 

Občina Trebnje že v letu 2014 sofinancirala nakup defibrilatorjev. S projektom je nadaljevala 

tudi v letu 2015 (po planu pa tudi v letu 2016). Med sofinancerji nakupov AED je tudi Lions 

klub Trebnje, ki je zbiral donacije za nakup petih AED. Občina Šentrupert je financirala 

nakup AED preko projekta Lions kluba. Občina Mirna je v celoti kupila tri AED. 

Zavarovalnica Triglav je Zdravstvenemu domu Trebnje donirala finančna sredstva za nakup 

štirih AED (s sofinanciranjem občine Mokronog). 

 

Konec leta 2015 so bili javno dostopni AED locirani na naslednjih mestih: 

1. BELI GRIČ Gasilski dom PGD Sveti križ 

2. ČATEŽ tovarna TEM 

3. DOBRNIČ  kulturni dom  

4. DOLENJA NEMŠKA VAS Gasilski dom PGD Ponikve 

5. DOLENJE SELCE vaško središče 

6. GORENJI VRH PRI DOBRNIČU Krajevna skupnost Svetinja 

7. GRADIŠČE PRI TREBNJEM »pri Erženu« Gradišče 3 

8. LUKOVEK gasilski dom 
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9. MIRNA  zdravstvena postaja 

10. MOKRONOG  zdravstvena postaja 

11. RAČJE SELO gasilski dom 

12. SAJENICE Gasilski dom PGD Selo pri Mirni 

13. SELA PRI ŠUMBERKU dom krajanov – vrtec 

14. ŠENTLOVRENC gasilski dom 

15. ŠENTRUPERT občinska stavba 

16. ŠEVNICA pri Mirni  gasilski dom 

17. ŠTEFAN Bistro Mišič 

18. TREBELNO večnamenski dom (gasilska garaža) 

19. TREBNJE DSO 

20. TREBNJE Galaksija 

21. TREBNJE gasilski dom 

22. TREBNJE Japi Paradiž 4 

23. TREBNJE športna dvorana osnovne šole  

24. TREBNJE Trimo 

25. VELIKA LOKA gasilski dom 

26. VOLČJE NJIVE gasilski dom 

27. VRHTREBNJE gasilski dom 

28. VELIKI GABER stavba krajevne skupnosti 

29. OBČINE gasilski dom 

30. DOLENJE JESENICE Gasilski dom PGD Sveti Rok 

31. ORNUŠKA VAS Gasilski dom PGD Štatenberk 

32. VELIKA STRMICA gasilski dom 

33. ZAGORICA gasilski dom 

34. TREBANJSKI VRH gasilski dom 

35. LOG gasilski dom 

 

O lokacij je bilo prebivalstvo obveščeno preko občinskih glasil. 

 

Koordinator Milijona srčnih točk je na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor dal pobudo za 

uvedbo prometne signalizacije za AED. Na osnovi pobude je prometna signalizacija za AED 

urejena v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS. št. 

99/2015). Prometno signalizacijo za AED uvaja v treh oblikah: 

1. kot dopolnilno tablo za prometni znak (23. člen)  

2. kot obvestilno signalizacijo (61. člen) 

3. kot simbol na prometni signalizaciji (68. člen) 

 

Za laike je bilo v letu 2015 organiziranih 34 tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja z 

uporabo AED. Tečaji trajajo dve uri in so brezplačni. Tečajev se je udeležilo skupaj 375 

občanov. 

 

V letu 2015 so stekle priprave za usposabljanje in organiziranje prvih posredovalcev. To so 

laiki s posebnim tečajem, ki ga morajo obnavljati vsako leto in se jih ob srčnem zastoju 

aktivira preko številke 112. Prvi posredovalci so opredeljeni v  22. členu novega Pravilnika o 

službi nujne medicinske pomoči. Le-ti se morajo pridobiti znanja, ki so navedena v 
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omenjenem pravilniku. V sodelovanju z Gasilsko zvezo Trebnje so se ugotovile potrebe po 

prvih posredovalcih. Število prvih posredovalcev je načrtovano na podlagi lokacije 

posameznega jasno dostopnega AED. Načrtujemo, da bomo v prihodnje letu usposobili okoli 

150 prvih posredovalcev. ZD Trebnje usposabljanja prvih posredovalcev ne bo zaračunaval 

občinam, ki bi po veljavnem Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči morale biti 

plačnice usposabljanja. 

 

Ker je za uspešno reševanje ob srčnem zastoju pomembnih več dejavnikov je bil v letu 2015 

napisan Koncept zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije Zdravstvenega doma Trebnje, ki bo 

služil kot osnova za pripravo koncepta na državnem nivoju. 

 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI DELEŽNIKI:Zdravstveni dom se je tudi v letu 2015 

vključeval v okolje in sodeloval z javnimi zavodi ter gospodarskimi in drugimi 

organizacijami: 

 z javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami je sodeloval zlasti z 

izvajanjem preventivnih zdravstvenih pregledov, izdelavi izjave varnosti z oceno tveganja, 

cepljenji in učnimi delavnicami, ki so jih izvajali za to usposobljeni delavci zavoda; 

 ekipa nujne medicinske pomoči je zagotavljala zdravstveno oskrbo, za katero so zaprosili 

organizatorji prireditev. Za manjše prireditve smo zagotavljali dodatno kadrovsko 

pripravljenost v zavodu; 

 aktivno smo sodelovali pri vaji množične nesreče. Ekipa NMP se je udeležila slovenskega 

tekmovanja ekip NMP in zasedla 4 mesto. 

 Vse leto smo nudili prostor za srečevanja Humanitarnemu društvo Taja iz Trebnjega,  

Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov, društvo Ozara, Lokalni akcijski skupini 

(odvisnost od prepovedanih drog) in društvu anonimnih alkoholikov. 

 v vrtcih in šolah smo izvajali preventivno zdravstveno vzgojo za otroke. Zelo pa se je v 

teh zavodih povečalo tudi zanimanje zaposlenih za predavanja in vaje na temo zdravega 

življenjskega sloga. Tako so naši strokovni sodelavci izvedli kar nekaj delavnic na to temo 

za starše oziroma zaposlene. 

 s Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani naš zavod že 

vrsto let sodeluje pri izvajanju mentorskega dela na področju dodiplomskega programa v 

okviru predmeta Družinska medicina.  

 naš zavod je Ministrstvo za zdravje imenovalo Učni zavod za izvajanje klinične prakse 

študentov zdravstvene nege. Tako lahko pri nas omogočamo opravljanje obvezne prakse 

študentom, kar je za študente z našega območja gotovo zelo ugodno; 

 z drugimi zdravstvenimi zavodi v širši okolici sodelujemo tudi pri medsebojni izmenjavi 

pripravnikov, tako da so ti resnično soočeni z vsemi predpisanimi dejavnostmi iz 

programa pripravništva; 

 sodelujemo z Zavodom za prestajanje kazni Dob tudi v smislu reševanja skupne 

problematike, ki se nanaša na paciente; 

 redno in korektno sodelujemo z zastopniki pacientovih pravic; 

 zavod goji pozitiven odnos do okolja z rednim urejanjem okolice, ločenim zbiranjem 

odpadkov in racionalno rabo energije; 
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8 TVEGANJA, ODSTOPANJA TER OCENA 

GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI S POJASNILI 
   

   

Delo je v zavodu je potekalo na podlagi dogovorjenega plana zdravstvenih storitev iz  

pogodbe, sklenjene z ZZZS-jem, na podlagi potreb pacientov in na podlagi možnosti zavoda. 

Sprotno spremljanje izvajanja programa po posameznih dejavnostih ter takojšnja analiza 

rezultatov in ukrepanje, kadar je bilo opaziti odstopanja, sta omogočila pravočasno 

odpravljanje oziroma preprečevanje morebitnih nedopustnih posledic. Analizo poslovanja 

smo dopolnili z analizo stroškov po stroškovnih nosilcih in analizo poslovanja po posameznih 

stroškovnih mesti, upoštevaje prihodke in stroške stroškovnega mesta ter pripadajoče skupne 

in splošne stroške, ki so deljeni po ključih (velikost prostora, število zaposlenih, opravljene 

storitve v točkah).  

 

V letu 2015 nismo imeli težave pri doseganju planiranega obsega programov. Težave 

nedoseganja plana pri reševalnih prevozih so predvsem sistemske narave (težave v celotni 

Sloveniji).  Pri reševanju težave preseganja plana in posledično neplačanih posegov smo manj 

uspešni. Kot že več let so kritični programi fizioterapije in patronaže, v zadnjem letu je 

kritičen postal tudi program psihologa, pa tudi splošne ambulante in predšolsko šolske 

ambulante. Obseg narekujejo potrebe pacientov. V določenem obsegu smo paciente poskušali 

preusmerjali v samoplačniške storitve (fizioterapija), vendar nismo bili uspešni, pri določenih 

programih pa to ni možno (patronaža, splošne in ostale ambulante). Težave zasledujemo že 

več let. Pri ZZZS poskušamo doseči povečanje progama, pri čemer nismo uspešni.  

 

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja zavoda ter ukrepi za izboljšanje so razvidni iz 

posameznih točk poslovnega poročila. Zavod je: 

 poslovno leto zaključil s precejšnjim presežkom prihodkov nad odhodki; 

 zagotavljal in skrbel za ustrezno sestavo ter višino finančnih sredstev; 

 nadzoroval porabo sredstev; 

 izvajal program dela v skladu s pogodbo, sklenjeno z ZZZS-jem. Sprotno je spremljal 

izvajanja programa (po posameznih dejavnostih mesečno, po vseh dejavnostih pa 

trimesečno) sproti analiziral rezultate in ukrepal po potrebi.  

 v skladu s planom uresničeval kadrovsko politiko, izvajal načrtovan plan nabave ter 

investicijska vlaganja; 

 deloval v skladu z etičnimi normami. 

 

 

8.1 Tveganja in ukrepi  

 

 

V okviru registra tveganj smo prepoznali naslednja pomembnejša tveganja, katerih vpliv na 

poslovanje lahko z ustreznim delovanjem zmanjšamo ali celo odpravimo: 

 

Tveganje povezano z zunanjim okoljem:  tveganje, povezano z nezadostnim programom na 

posamezni področjih, krčenje dejavnosti, ki jih opravlja zavod (npr program NMP);  
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Tveganje povezano z vodstvenimi procesi: tveganje negospodarne rabe sredstev, tveganje 

delovanja v neskladnosti z zakonodajo,  nezadostni notranji nadzora , neustrezno informiranje 

zaposlenih, nezadovoljstvo zaposlenih ; 

Splošna tveganja zdravstvene dejavnosti: tveganje nedoseganje/preseganja pogodbenega 

programa, tveganje nepravilnega evidentiranja storitev, tveganje v zvezi z neprimernim 

sprejemom nujnega klica, tveganje pri komunikaciji in zbiranju podatkov; 

Tveganja v procesih diagnostike in zdravljenja za splošne ambulante: tveganje v zvezi z 

vključevanjem zunanjih sodelavcev za delo v dežurni ambulanti, nepooblaščena uporaba 

podatkov in informacij, nepooblaščen dostop, odtujitve, poškodbe prostorov in opreme, 

nedosledno izpolnjevanje zdravstvene dokumentacije,  nedosledno evidentiranje porabe cepiv 

in zdravil , vožnja in premeščanje pacientov brez spremstva ; 

Tveganje v laboratoriju: vbod zdravstvenega/laboratorijskega osebja s kontaminirano iglo, 

tveganje predolgega čakanja na odvzem, v laboratorij povzroča nezadovoljstvo pacientov;  

Tveganja v procesih diagnostike in zdravljenja za zobozdravstvene ambulante:  tveganja 

nepravilna diagnoza, okužbe in alergijske reakcije; 

Tveganja na področju kadrov: tveganja pomanjkanja kadra, tveganje neprimernega 

delovanje in vedenja zaposlenih, tveganje napak, tveganja zbolevanja in poklicnih bolezni, 

tveganje okužbe zaradi necepljenja, tveganje neustrezne izrabe delovnega časa.   

 

Planirani ukrepi za obvladovanje zgoraj navedenih tveganj so sledeči: 
 

 Striktno postopanje v skladu z pravilnikom o javnem naročanju, preverjanje potreb do 

blaga in storitev pred naročanje, spremljanje porabe in prerazporejanje med  enotami. 

Ukrep je bil delno izveden, ker se še vedno ne vodi ustrezno evidenca. V določenih 

primerih se trg na razišče dovolj.  

 Ažurno spremljanje zakonodaje na vseh področjih s strani odgovornih oseb, 

pridobivanje kompetentnih pravnih mnenj. Ukrep se je izvajal celo leto. 

 Izvedba posodobitve internih aktov skladno s spremembami zakonodaje in 

spremembami v zavodu s strani skrbnikov procesov, posodobitev kazalnikov 

kakovosti za spremljanja procesov v okviru obstoječih internih aktov v sistemu ISO. 

Ukrep je bil delno izveden. Kazalci so bili posodobljeni, vendar še vedno ne odražajo 

potreb delovnega procesa po spremljanju kakovosti. 

 Uvedba rednih tedenskih sestankov vodstva zavoda, na katerih se obravnava tekoča 

problematika. Ukrep je bil izveden. 

 Lobiranje pri zunanjih predstavnikih institucij za ohranjanje in pridobitev novih 

zdravstvenih programov. Ukrep je bil izveden.  

 Sprotni nadzor po zdravstvenih dejavnostih (realizacija točk) in poročanje o odmikih, 

priprava in izvedba ukrepov za odpravo odstopanj. Ukrep se je izvajal celo leto. 

 V primeru izdaje odločbe v zvezi z nadzorom s strani ZZZS ali drugih institucij, se z 

ugotovitvami seznani vse zaposlene v izogib ponavljanju napak. Promocija 

samokontrole in kontrole na horizontalnih delovnih mestih. Ukrep se je izvajal na 

rednih sestankih. 

 Redni sestanki zaposlenih, na katerih se obravnavajo teme nespoštovanja določil 

internih predpisov. Ukrep se je izvajal celo leto. 

 Dosledno izvajanje postopkov in notranjih kontrol pri rokovanju z občutljivimi 

osebnimi podatki in osebnimi podatki v zdravstveni dokumentaciji (v ambulantah). 

Ukrep se je izvajala celo leto. Z notranjo revizijo smo preverili to področje. 

 Posodobitev sistema upravljanja z gesli. Ukrep ni bil izveden. Prenese se v letu 2016. 

 Uvajanje v delo za nove sodelavce v dežurni ambulanti, nadzor nad delom, možnost 

konzultacije z zdravniki zdravstvenega doma. Ukrep je bil izveden. 
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 Izdelava triažnih algoritmov pri prevzemu nujnega klica izobraževanje v 

simulacijskem centru za triažo. Ukrep je bil izveden. 

 Namestitev kamere pred reševalno postajo za zaščito opreme in vozil. Ukrep ni bil 

izveden. Prenese se v letu 2016. 

 Napotni zdravnik v povezavi z GSM določi spremljevalca v reševalnem vozilu. Za 

spremljevalca se lahko angažira specializante, referenčne sestre in zdravnike 

okrepljene ambulante. Ukrep je bil izveden. 

 Uvedba sistema za določitev vrstnega reda za paciente za laboratorij. Ukrep je bili 

izveden. Opravljena je bila prenova laboratorija z uvedbo novega odjemnega mesta.  

 Nenehno izobraževanje zaposlenih, sodelovanje in posvetovanje s kolegi, več 

koncentracije in pozornosti pri delu. Ukrep je bil izveden. 

 Zagotoviti usposabljanje zaposlenih za nadomeščanje na drugih delovnih mestih, 

zaposlitev zunanjih sodelavcev na podlagi pogodbe o sodelovanju za tista delovna 

mesta, kjer ni možno zagotoviti nadomeščanje znotraj zavoda. Ukrep je bil delno 

izveden. Usposabljanje za delovna mesta, na katerih je zaposlena ena oseba (predvsem 

v splošnih službah) ni bilo izvedeno. Težava je v obsegu dela in v stalnih spremembah 

 Novačenje kadrov (zdravnikov) za zaposlovanja, objave razpisov za zaposlitve 

zdravnikov. Ukrep je bil izveden. Zaposlena dva nova zdravnika brez specializacije. 

 Izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov za zaposlene, ki niso bili v obravnavi več 

kot 3 leta, zbiranje podatkov o cepljenju pri novo zaposlenih oziroma testiranje za 

ugotavljanje zadostnosti protitelesc. Ukrep je bil izveden. 

 Medicinsko programiran oddih kot ukrep za izboljšanje zdravstvenega stanja 

zaposlenih. Ukrep ni bil izveden. Je v postopku preverjanja na pravni službi združenja 

zdravstvenih zavodov. 

 

Iz registra tveganj sta ostala nerealiziran dva ukrepa. Prenesejo se v prihodnja leta. Nekateri 

ukrepi so izvedeni delno. Na teh področjih bomo morali zavzeti dolgoročne aktivnosti, ki 

bodo postopno pripeljale k izboljšanju stanja. 

 

 

8.2 Sodelovanje z dobavitelji 

 

 

V skladu z dokumenti sistema kakovosti  letno ocenjujemo dobavitelje in sicer na osnovi 

vzorčenja. Za ocenjevanje izberemo dobavitelje tako za blago kot za storitve, s katerimi 

poslujemo celo leto. Običajno ne ocenjujemo dobaviteljev, s katerimi sodelujemo pri 

enkratnem poslu, razen, če gre za posel večje vrednosti. V letu 2015 smo uvedli tudi 

ocenjevanje pogodbenih zdravnikov, kot dobaviteljev zdravstvenih storitev. Ocenjevanje 

izvajamo trimesečno. Sprotno pa spremljamo reklamacije in ukrepamo takoj. Največ težav 

smo imeli z dobaviteljem zaščitne obleke, predvsem zaradi nepredvidenih dobavnih rokov in 

neenakomernih številk. Težavo smo rešili z nabavo velikostnih setov, dobavitelj pa je 

zamenjal podizvajalca za šivanje, s čimer so se uredili dobavni roki.  Težav smo imeli še pri 

dobavitelju pisarniškega materiala, zaradi nekakovostnih neoriginalnih kartuš za tiskalnike. 

Ugotavljamo, da je končni strošek uporabe neoriginalnih kartuš večji, kot pri uporabi 

originalnih kartuš (nekvaliteten tisk, manjša količina tiska, okvare tiskalnikov). Ocenjenih je 

bilo 11 večjih dobaviteljev in trije pogodbeni zdravniki. Maksimalna možna ocena je 50.  

Ocenjeni so bili sledeči dobavitelji: 
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Tabela 21: Ocene dobaviteljev v letu 2015 

PODJETJE NASLOV Dosežena ocena 

SANOLABOR d.d. Leskoškova 4, LJ 50 

INETR KOOP Ljubljana 50 

DOLENJSKE LEKARNE N.MESTO, Kandijska c. 1, NM 50 

BIOTERA Ljubljana 50 

NIJZ LJUBLJANA 50 

MEDIS Ljubljana 50 

SERV. RAČ OPREME HERMAN 
FLORJANČIČ s.p Baragov trg 1, Trebnje 

43 

INFONET KRANJ 42 

S TISK MIRNA 50 

TOTAL  NOVO MESTO 38 

EKSTRA LUX Ljubljana 47 

 

Dovoljeno je poslovanje z dobavitelji kategorije A (dosežena ocena od 40 do 50 točk)  in B 

(dosežena ocena od 25 do 39 točk). Vsi dobavitelji so uvrščeni v kategorijo A-ustrezen 

dobavitelj, razen pri dobavitelju zaščitnih oblek, kjer pa so se zadeve od konca leta že uredile.  

 

V letu 2015 smo drugič ocenili tudi dobavitelje-zunanje pogodbene sodelavce (zdravnike). Pri 

vseh so ocene odlične. 

 

 

8.3 Ocena zadovoljstva zaposlenih 

 

V mesecu novembru 2015 je bila, v skladu z usmeritvami standarda kakovosti ISO 9001 

izvedena anketa zadovoljstva zaposlenih. Anketa je bila sestavljena iz 3 delov. V prvem delu, 

ki je bil razdeljen na 4 podsklope vprašanj, so bile podane trditve, do katerih so se anketiranci 

opredelili. V drugem delu so bile lastnosti dobrih sodelavcev, ki so jih anketiranci razvrstili 

po pomembnosti.  V tretjem delu pa so navedene kategorije, ki vplivajo na uspešno delo in ki 

so jih anketiranci tudi razvrščali po pomembnosti. V zadnjem delu so imeli anketirani 

možnost podati predloge in pripombe v obliki pisnih navedb. Zaposleni so podali veliko 

konstruktivnih pripomb.  

 

Ankete so bile posredovane 94 zaposlenim (ankete nismo posredovali tistim, ki so bili odsotni 

ali na kroženju). Vrnjenih je bilo 50 anket, kar pomeni, da smo dosegli 53 % odzivnost. 

Odzivnost je nekoliko slabša kot v preteklem letu, saj letos nismo ponovno pozivali 

zaposlenih k izpolnjevanju vprašalnika. Ker je bila anketa anonimna, ni bilo možno vplivati 

na tiste zaposlene, ki ankete niso vrnili,  da bi izboljšali odstotek odzivnosti. 

 

Najvišja možna ocena je 5 

 
Tabela 22: Rezultati ocene zadovoljstva zaposlenih v letih 2012- 2015 

ORGANIZACIJSKA KLIMA IN DELOVNI 

POGOJI 

Povprečna 

ocena 

2012 

 

Povpreč

na ocena 

2013 

 

Povpreč.

na ocena 

2014 

 

Povpr.

cena 

2015 

 

Indeks  

2015/ 

2014 

 Vzdušje v ZD Trebnje je primerno 3,61 3,24 2,98 3,26 109,4 

Vzdušje na mojem ožjem delovnem mestu je 

primerno 

4,27 4,20 4,17 4,5 107,91 

Delovni pogoji so ustrezni 4,16 4,18 4,05 4,18 103,21 

V ZD Trebnje skrbimo za zadovoljstvo pacientov 4,46 4,35 4,23 4,48 105,91 
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V ZD Trebnje skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih  3,82 3,55 3,24 3,58 110,49 

Dobri delavci imajo v ZD Trebnje več možnosti kot 

slabi  

3,00 2,63 2,56 2,74 107,03 

S sodelavci se dobro razumemo 4,20 4,14 3,98 4,26 107,04 

V zadovoljstvo so mi skupna druženja (izleti, šport, 

srečanja) 

4,10 3,86 3,63 4,18 115,15 

Ponosen (sna) sem, da sem zaposlen(a) v ZD 

Trebnje 

4,26 4,08 4,03 4,36 108,19 

Pri delu si medsebojno pomagamo 4,30 4,06 4,03 4,32 107,2 

Naš ZD dobro skrbi za razvoj zaposlenih 4,18 3,73 3,57 3,96 110,92 

Zaposlitev v ZD Trebnje je varna 4,16 4,04 3,93 4,18 106,36 

POVPREČJE 4,04 3,84 3,7 4,00 108,11 

PRETOK INFORMACIJ Povprečna 

ocena 

2012 

Povpreč

na ocena 

2013 

Povpreč

na ocena 

2014 

Povp. 

ocena 

2015 

Indeks 

2015/201

4 

Vem, kaj se od mene pričakuje na delovnem mestu 4,57 4,49 4,43 4,6 103,8 

Uvajanje spremembe sprejemam brez težav 3,40 3,97 4,12 4,3 104,4 

Razporejen(a) sem na ustrezno delovno mesto glede 

na dela in naloge, ki jih opravljam 

4,55 4,51 4,37 4,56 104,3 

Informiranje (in dostop do informacij) v našem ZD 

je ustrezno 

3,94 3,88 3,61 3,82 105,8 

Imam dovolj informacij za  kakovostno opravljanje 

svojega dela 

4,23 4,16 3,96 4,14 104,5 

Izboljšave, ki jih predlagamo zaposleni, se 

sprejmejo in običajno upoštevajo 

3,96 3,63 

 

3,38 3,64 107,7 

POVPREČJE 4,11 4,11 3,98 4,17 104,8 

ZADOVOLJSTVO Z DELOM Poprečna 

ocena 

2012 

Povpreč

na ocena 

2013 

Povpreč

na ocena 

2014 

Povp. 

ocena 

2015 

Indeks 

2015/201

4 

Z rezultati svojega dela sem zadovoljen(a) 4,30 3,94 4,17 4,44 106,5 

S svojim delo prispevam k skupnim ciljem ZD 

Trebnje 

4,5 4,33 4,28 4,5 105,1 

Rad(a) imam svoje delo 4,71 4,51 4,70 4,76 101,2 

Imam možnost, da se pri svojem delu izkažem 4,32 4,16 4,14 4,16 100,5 

Pri nas imamo dobre možnosti strokovnega 

izpopolnjevanja in izobraževanja 

4,23 4,02 3,83 3,98 103,9 

Kadar je to potrebno, sem pripravljen(a) delati več 

(povečan obseg dela, odsotnost sodelavcev) 

4,64 4,33 4,37 4,46 102,1 

Na splošno sem zadovoljen(na) z delom v ZD 

Trebnje 

4,39 4,10 3,93 4,18 106,4 

POVPREČJE 4,44 4,2 4,2 4,35 103,6 

OCENA NADREJENIH Povprečna 

ocena 

2012 

Povpreč

na ocena 

2013 

Povpreč

na ocena 

2014 

Povpr.

ocena 

2015 

Indeks 

2015/201

4 

Neposredni vodja mi pove, kako je zadovoljen z 

mojim delom 

4,18 3,71 3,44 3,86 93 

Poznam merila, s katerim vodja presoja moje delo 4,01 3,78 3,26 4 86 

Moj neposredni vodja drži obljube 4,27 4,20 3,91 4,22 93 

Neposredni vodja me pohvali za dobro opravljeno 

delo 

3,96 3,59 3,38 3,92 94 

Za mojega neposrednega vodja ni značilno 

ukazovalno vodenje 

4,40 4,06 3,93 4,14 97 

Z direktorjem imam dobre in korektne odnose 4,51 4,31 4,08 4,36 95 

Vodstvo ZD ima dobro strategijo vodenja zavoda 4,16 3,98 3,72 4,12 93 

POVPREČJE 4,21 3,95 3,67 4,09 93 

 

Na splošno lahko ocenimo, da so zaposleni v letošnjem letu bolj zadovoljni za vseh segmentih 

ocenjevanja. Absolutno  so ocene dokaj visoke.  Najmanj so zaposleni zadovoljni z 
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organizacijsko klimo in delovnimi pogoji. Najbolj so zadovoljni z delom, kar pomeni, da 

imajo radi svoje delo. Le-to je pogoj za uspehe pri delu.  

Zanimivo je dejstvo, da smo veliko manj kritični pri ocenjevanju svojega dela kot pri oceni 

drugih kategorij.  

 

Pri sodelavcih smo najbolj cenili medsebojno sodelovanje, iskrenost in profesionalnost. 

Anketiranci so, kot najbolj pomemben pogoj za uspešno delo navedli  dobre medsebojne 

odnose s sodelavci, primerne delovne pogoje in zanimivo delo. Plača je uvrščena šele na šesto 

mesto od desetih. 

 

Zaposleni so navedli sledeč pripombe: v anketah se je prvič izrazito pojavil problem enakosti. 

na področju odnosov so bile izpostavljene manipulacija, zahrbtnost in premalo razumevanja, 

izpostavljena je bila dostopnost do informacij, potrebe po več izobraževanju in nagrajevanju 

po uspešnosti. Podane se bile tudi pisne pohvale. Na osnovi rezultatov ankete bodo sprejeti 

ustrezni ukrepi. Še naprej pa moramo veliko pozornosti posvečati medsebojni komunikaciji in 

odnosom med zaposlenimi. 

 

 

8.4 Ocena zadovoljstva pacientov 

 

V skladu z našimi poslovnimi usmeritvami smo v novembru 2015 izvedli anketo o 

zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev. 

 

Anketni vprašalnik je bil v letošnjem letu nekoliko spremenjen (enak kot v preteklih letih je 

ostal pri patronaži in pri medicini dela). Vprašalnik je bil prilagojen predlogu vprašalnika, ki 

ga je oblikoval odbor za kakovost pri Združenju zdravstvenih zavodov. Vsebina je podobna 

vprašalnikom iz preteklih let, zato je primerljivost rezultatov ankete med leti smiselna.  

 

V letu 2015 smo ponovno spremenili sistem anketiranja in sicer na način, da smo anketne 

vprašalnike po pošti poslali vsem pacientom, ki so v določenem obdobju obiskali posamezno 

ambulanto ali oddelek. Anketiranci so potem s pomočjo priložene kuverte vračali vprašalnike 

na naslov zavoda. S tem smo zagotovili visoko stopnjo anonimnosti in objektivnosti in 

razbremenili ambulante. Hkrati pa smo dodatno obremenili delavke v splošnih službah in 

povzročili stroške poštnine. Pri šolsko predšolskih ambulantah, fizioterapiji, patronaži in 

dispanzerju za mentalno zdravje  je anketiranje potekalo na ustaljeni način: Medicinsko 

osebje bi moralo vprašalnike  razdeliti vsem pacientom, brez izjeme in sicer do razdelitve 

vseh vprašalnikov v določenem časovnem obdobju. Povprečna odzivnost pri anketah po pošti 

je 35 %, pri razdeljenih anketah pa 54 %. Pri nekaterih (prečrtanih) enotah je odzivnost tako 

nizka, da analiza rezultatov ni smiselna. 

 

Čeprav se vprašalniki razlikujejo glede na področje dela, so vsebinsko razdeljeni na 4 sklope. 

Prvi sklop je namenjen demografskim podatkom anketirancev. Drugi sklop se nanaša na 

mnenje o prostoru in opremi zdravstvenega doma in ambulante. Tretji sklop zajema vprašanja 

o zadovoljstvu s storitvami konkretnega zdravstvenega osebja. Zadnji sklop se nanaša na 

mnenje o organizaciji dela pri konkretni dejavnosti. Pacienti imajo možnost podati tudi pisne 

pripombe.  Primerjava ocen med dejavnostmi je, zaradi različnih vprašalnikov, sicer otežena, 

vendar da neko splošno sliko stanja med enotami. Seveda je smiselna primerjava med leti.  
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Povprečna ocena celotne dejavnosti ZD Trebnje, v višini 4,72, je med najvišjimi v obdobju 

ocenjevanja. Ker je ocena relativno visoka, je težko pričakovati bistveno izboljšanje v 

prihodnosti. Izboljšati je potrebno samo določene kategorije pri posameznih področjih. 

 

 
Tabela23: Primerjava povprečnih ocen, dobljenih z anketami v letu 2011-2015 

Področje 

Ocena l 
2011 

Ocena l 
2012 

Ocena l 
2013 

Ocena 

2014 

Ocena 

2015 
Ambulanta 1- dr. Humar 4,83 4,47 4,39 4,41 4,51 
Ambulanta 2 – dr. Munk 4,72 3,93 4,67 4,59 // 
Ambulanta 3 – dr.  Petek 4,34 4,69 4,58 4,72 4,63 
Ambulanta 7 – dr. Žlajpah 4,58 4,66 4,67 4,61 4,41 
Ambulanta 8 – dr. Kuster 4,73 4,73 4,73 4,37 4,42 
Ambulanta 12 – dr. Šekli 4,46 4,63 0 4,55 4,56 
Ambulanta Mirna - dr. Tratar 4,67 4,71 4,59 4,63 4,67 
Ambulanta Mkg – dr. Pančur  4,57 4,59 4,61 4,76 4,50 
Ambulanta predšolska dr. Humar  4,67 4,69 4,61 4,61 4,65 
Ambulanta šolska dr. Mitić       4,55 4,90 
Ambulanta šolska dr. Mlinar       4,65 4,56 
Ambulanta ginekologija dr. Zajc 4,74 4,74 4,71 4,65 4,59 

Patronaža Zajc 5 5 4,97 5 4,85 

Patronaža Vidmar 4,81 5 4,96 4,98 5,00 

Patronaža Rajkovič 4,97 4,99 4,98 4,99 4,98 

Patronaža Glivar 4,63 4,93 5 4,98 4,85 

Patronaža Gačnik 5 5 5 4,86 5,00 

Patronaža Bevc  4,89 5 5 5 4,98 

Patronaža Mislaj 5 5 4,98 5 5,00 

Patronaža Mihevc 0 0 5 5 5,00 
Zobna  Trebnje- dr. Milošev (Zore) 4,61 4,52 4,5 4,43 // 
Zobna Trebnje- dr. 
Župevec(Pretnar) 0 4,65 

4,71 
4,55 // 

Zobna Mirna – dr. Godec 0 4,59 4,52 4,66 4,72 
Zobna Mokronog – dr.  Polič 4,83 4,41 4,5 4,59 4,57 
Fizioterapija- Podlesnik    4,67 4,39 4,63 4,80 
Fizioterapija-Kocjan         4,84 
Fizioterapija- Zupančič 4,67 4,85 4,75 4,77 4,86 
Psiholog 0 0 0 4,45 4,71 
Logoped 4,68 4,62 4,67 4,34 4,77 
Laboratoji 4,62 4,6 4,48 4,39 4,50 
DMDPŠ 4,51 4,52 4,52 4,5 4,40 
POVPREČJE 4,72 4,52 4,71 4,67 4,72 
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9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

 

Sestavni del letnega poročila zavoda je tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, 

katere priprava temelji na posebni metodologiji. Ocena notranjega nadzora javnih financ je 

pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih 

financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 

uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 

in 8/07) na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ in je priložena v 

računovodskem delu poročila.  

 

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja; 

namenjena je povečevanju koristi in izboljševanju delovanja organizacije. Organizaciji 

pomaga uresničevati njene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja 

in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganjem ter njegovega obvladovanja in 

upravljanja. Notranjo revizijo opravljamo  s pomočjo zunanjih izvajalcev. Za leto 2015 smo s 

pomočjo javnega razpisa male vrednosti poiskali najugodnejšega ponudnika in sicer GM 

revizijo. Revizija je bila opravljena v mesecu decembru 2015 in delno v januarju 2016. 

Notranji revizijski postopki so bili opravljeni v skladu s področnimi zakonskimi zahtevami in 

pravili notranjega revidiranja. 

 

Z revizijo smo želeli preveriti: 

 Obračun podjemnih pogodb in preizkušanje notranjih kontrol iz obračuna podjemnih 

pogodb 

 Letni popis sredstev 

 Varovanje osebnih podatkov 

 

Ugotovljeno je bilo, da pomembnih odstopanj ni. Je pa revizijska hiša podala naslednja 

priporočila, ki bodo upoštevana pri nadaljnjem delovanju. 

 

Na področju obračuna podjemnih pogodb in preizkušanje notranjih kontrol iz obračuna 

podjemnih pogodb: 

 Dosledno spoštovanje določil Zakona o zdravstveni dejavnosti: pridobitev soglasji 

primarnih delodajalcev (zdravniki za delo v NMP) 

 Priprava kalkulacij za določitev cenika za delo zunanjih zdravnikov v ambulanti NMP in 

lastnih zaposlenih v ambulanti DOB. 

 

Na področju redni letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev se priporoča: 

 Zagotavljanje skupinskega evidentiranja istovrstnih OS pod eno inventarno številko (npr. 

konferenčni stoli), kar bi olajšalo popis 

 Nakupi OS naj se evidentirajo glede na vir (npr. iz vira amortizacije in presežkov virov). 

Gre za predlog  spremembe sistema evidentiranja, s katerim pa se ne strinjajo ostali 

revizorji. 

 

Na področju varovanja osebnih podatkov se priporoča: 

 Posodobitev pravilnika o varovanju podatkov (pravilnik je iz leta 2009) z vsemi obrazci in 

navesti samo določila, ki jih ne ureja Zakov o varovanju podatkov 

 Izjavo o varovanju podatkov morajo podpisati tudi vsi zunanji izvajalci, ki lahko pridejo v 

stik z osebnimi podatki pacientov ali zaposlenih 
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Zavod bo v odzivnem poročilu podal pojasnila oziroma dokazila o opravljenih kontrolnih 

mehanizmih oziroma spremembah.  

 

  

9.1 Ocena učinkovitosti delovanja sistema kakovosti 

 

Za kakovost poslovanja zaposleni v zdravstvenem domu skrbimo konstantno že več let. 

Uredili smo delovanje v skladu s standardi sistema kakovosti. Sistem je postal del 

vsakdanjega delovanja in je vpet v sistem dela. Ocenjujemo, da sistem deluje učinkovito, kar 

je preverjeno s pomočjo različnih kazalcev (notranje in zunanje presoje, nadzori zunanjih 

inštitucij,kazalci uspešnosti poslovanja, računovodski kazalci, zadovoljstvo pacientov in 

zaposlenih…..).  

 

Kljub temu so pri vseh zaposlenih še priložnosti za izboljšavo. Opaziti je »popuščanje« v 

zvezi z izvajanjem določi dokumentov sistema kakovosti, zato bo potrebno izvesti 

izobraževanje za vse zaposlene, tudi v luči spremembe standarda.   

 

Korektivni in preventivni ukrepi, ki smo jih izvajali v zavodu so  praviloma izhajali iz:  

- vodstvenih pregledov, 

- notranjih presoj, 

- zunanjih presoj, 

- strokovni nadzori, 

- revizijski pregledi, 

- inšpekcijski pregledi, 

- zadovoljstvo odjemalcev storitev, 

- nadzora nad izvajanjem procesov, 

- sklepov tima  kakovosti direktorja, 

- analiz podatkov poslovanja. 

 

Tako preventivni kot korektivni ukrepi so se običajno beležili in izvajali kot sklepi sestankov 

oziroma odrejene delovne nalog.  

 

Priporočila za izboljšanje izhajajo iz ugotovitev notranje presoje, iz registra tveganj in iz 

preventivnih oziroma korektivnih ukrepov in so se v večji meri izvajala v skladu s 

predvidenimi roki. Poskušali smo vzpostaviti sistem spodbujanja generiranja (podajanja) 

predlogov za izboljšanje kakovosti delovanja s strani vseh zaposlenih. Dolgoročni cilj je, da 

bi vsak zaposleni predlagal vsaj eno priporočilo za izboljšanje kakovosti na leto. Cilj ni bil 

dosežen. 

 

V letu 2015 smo opravili kontrolo presojo sistema kakovosti ISO 9001, kjer smo prejeli štiri  

neskladja (pretečeni roki, neizvrševanje sklepov pregleda s strani vodstva, obvladovanje 

obrazcev, potrjevanje opravljenih storitev s podpisom) ki so bila odpravljena do konca 

januarja.  

 

Pri notranji presoji smo ugotovili 9 neskladij, 40 priporočil in 38 primerov dobrih praks. 

Število neskladij in priporočil se z leta v leto zmanjšuje, število dobrih praks pa povečuje. V 
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skladu s terminskim planom in možnostmi smo odpravljali neskladja in upoštevali 

priporočila. 

 

V okviru poteka internih presoj smo opravili tudi štiri interne strokovne nadzore. Opravili 

smo tudi redni interni strokovni nadzor nad delom pediatrov s strani zunanje strokovnjakinje 

(nadzornice zdravniške zbornice ). Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. Podana so bila nekatera 

priporočila, ki se bodo upoštevala pri nadaljnjem delu. Izvedli smo en izredni strokovni 

nadzor nad delom zdravstvenega tehnika. 

 

 

9.2 Neskladnosti in nadzori s strani ZZZS in drugih inštitucij 

 

Pri zagotavljanju neskladnosti proizvodov in storitev je najbolj pomembna samokontrola 

zaposlenih in nadzori nadrejenih.  

 

V letu 2015 smo imeli tudi štiri nadzor zdravstvenega inšpektorata v ambulanti. Nepravilnosti 

ni bilo.   

 

V povezavi z ambulanto DOB, kjer so imeli nadzor s strani varuhinje človekovih pravic, smo 

posredno dobili zahtevek o doslednem spoštovanju ordinacijskega časa.  

 

Zbornica laboratorijske biomedicine je opravila nadzor nad delom laboratorija. Nepravilnosti 

niso bile ugotovljene, izdana pa so bila štiri priporočila.  

 

Nadzorov s strani Zdravniške zbornice ni bilo. 

 

 

NADZORI S STRANI ZZZS V LETU 2015 

 

1. PSIHIATRIJA 

Po zapisniku št.06020-NM-00373-FM-21/2015-11 z dne 18.05.2015 za obdobje 

01.12.2014- 28.02.2015 je bila napačno obračunana vedenjsko kognitivna terapija. Za 

napačno obračunano storitev smo izstavili dobropis v vrednosti 610,85 eur, izrečena je 

bila tudi pogodbena kazen v višini 1.221,70 eur. 

2. REŠEVALNI PREVOZI 

Po zapisniku št.06020-NM-00373-F-11/2015-35 z dne 6.7.2015 za obdobje 01.04.-

30.04.2015 so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti. Nalogi za prevoz ne vsebujejo 

žiga in podpisa izdajatelja naloga, iz predpisane relacije prevoza ni razvidno, da je 

potreben prevoz tudi nazaj, naročena vrsta prevoza ni v skladu z naročenim razlogom za 

nenujni prevoz, dvoumen predpis prevoza(škodljivost javnega prevoza zahteva sanitetni 

prevoz)…Za napačno obračunane prevoze smo izstavili dobropis v vrednosti 97,31 eur. 

3. ZOBNA AMBULANTA MIRNA 

Po zapisniku št.06020-NM-00373-A-11/2015-53 z dne 14.07.2015 je bilo pregledanih 18 

oseb, za katere je izvajalec na podlagi potrjenega predloga zoboprotetične rehabilitacije v 

letu 2015 obračunal zoboprotetične storitve in storitve zdravljenja od leta 2013 dalje. 

Nadzor je bil namenjen vodenju čakalnega seznama in čakalne knjige, delovnih  nalogov 

za laboratorij in opravljenih storitvah z obračuni. Ugotovljene so bile nekatere 

pomanjkljivosti, vendar nadzorniki niso sankcionirali teh napak. V bodoče bomo 

upoštevali priporočila, ki jih bodo nadzirali ob naslednjih nadzorih. 
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4. FIZIOTERAPIJA 

Po zapisniku št.06020-NM-00373/2015-58 z dne 2.10.2015 za obdobje 01.07.-31.07.2015 

je bil opravljen nadzor na vodenjem čakalnega seznama in spoštovanje vrstnega reda iz 

čakalnega seznama, obračunavanje deleža  v breme obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, obračun vrste fizioterapevtske obravnave, glede na predpisano vrsto na 

delovnem nalogu za fizioterapijo, izpolnitev fizioterapevtskih poročil, pravilnost 

izpolnjenih nalogov FT s strani zdravnikov. Pri kontroli obračunavanja deleža OZZ niso 

ugotovili napak in tudi fizioterapevtske obravnave so obračunane v skladu s predpisi, prav 

tako tudi fizioterapevtska poročila. Pri izpolnjevanju nalogov pa so bile ugotovljene 

manjše nepravilnosti, na katere pa so nas samo opozorili. 
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10 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE  
 

 

10.1 Redno zaposleni 

 

Na dan 31.12.2015 je bilo v zavodu zaposlenih 100 delavcev, kar je 2 % manj kot konec leta 

2014. Z zaposlovanjem v zadnjih letih smo predvsem zmanjševali odvisnost od pogodbenih 

sodelavcev, pokrivali novo pridobljene programe oziroma širitve; nadomeščali porodniško 

odsotnost,  zmanjševali število nadur in zaposlovali pripravnike, specializante in zdravnike po 

končanem pripravništvu. Teh je bilo konec leta deset (6 specializantk: štiri specializantke 

družinske medicine, dve specializantki pediatrije; ena zdravnici po končanem stažu, dve 

pripravnici zdravstvene nege in ena pripravnica tehnik laboratorijske biomedicine). 

Pripravniki in specializanti so bili financirani s strani ZZZS. S tem si ustvarjamo bazo 

kandidatov za prihodnje kadrovske potrebe. Tri delavke, ki so na porodniškem dopusti in dve 

delavki na daljši bolniški,  smo nadomestili z dodatnimi zaposlenimi. Konec leta je bilo v 

zavodu zaposlenih 17 oseb za določen čas (poleg specializantov in pripravnikov še dve 

zobozdravnici, 1 zdravnica po končanem stažu, fizioterapevt, pediater pred zaključkom 

specializacije, ena diplomirana MS in 2 zdravstvena tehnika), ostali so zaposleni za nedoločen 

čas.  

 

Fluktuacija izredno majhna. Podane so bile tri odpovedi pogodbe o zaposlitvi: ena pogodba za 

nedoločen čas in dve specializantki zaradi spremembe vrste specializacije. Ostale pogodbe so 

bile prekinjene zaradi izteka. Dve delavki sta se upokojili. Zdravstveni dom je tekom leta tako  

zapustilo 11 delavcev.  

 

Zaposlili smo 9 delavcev in sicer psihiatrinjo, eno zdravnico po končanem pripravništvu, 

zobozdravnico, diplomirano MS za referenčno ambulanto, eno pripravnico tehnik 

laboratorijske biomedicine  in 4 pripravnike tehnik zdravstvene nege).  

   

V zadnjih dveh letih se tudi pri nas začel intenzivneje pojavljati problem absentizma (bolniška 

nega). V letu 2015 beleži 7406 ur odsotnosti iz tega naslova. Absentizem se je glede na leto 

2014 na srečo zmanjšal za skoraj 40 % in  predstavlja 3,9 % ur iz rednega dela.  Upam, da se 

bo pozitivni trend obdržal tudi v bodoče. 

 

Med zaposlenimi je 7 invalidov. Dve invalidki delata krajši delovni čas. Krajši delovni čas sta 

zaposleni tudi dve zdravnici in DMS. 
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Slika 6: Število zaposlenih za leto 2011-2015 na dan 31.12   
 

 
 
 
Tabela24: Struktura zaposlenih delavcev po stopnjah izobrazbe in poklicih na dan 31.12. v letih 2011-2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopnja izobrazbe: Leto 
2011 

Leto 
2012 

Leto 

2013 
Leto 

2014 
Leto 

2015 

VII in VIII. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 32 35 43 49 48 
Zdravnik 12 14 17 22 20 
Zobozdravnik 4 4 6 6 6 
Diplomirana medicinska sestra 11 12 13 13 15 
Diplomirani fizioterapevt 3 3 4 4 4 
Diplomirani inženir laboratorijske biomedicine 1 1 2 2 2 
Logoped in psiholog 1 1 1 2 2 

VI. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 3 3 3 2 2 
Višja medicinska sestra 1 1 1 0 0 
Socialni delavec 1 1 1 1 1 
Delovni terapevt 1 1 1 1 1 

V. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 35 36 35 36 34 
Zdravstveni tehnik 29 30 31 32 30 
Laboratorijski tehnik 3 3 3 3 3 
Zobotehnik 3 3 1 1 1 

NEZDRAVSTVENI DELAVCI IN PRIPRAV. 11 16 12 15 16 
SKUPAJ: 81 90 93 102 100 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2015 

61 

 
Slika 7: Struktura zaposlenih po izobrazbi  in vrsti dela za leto 2011-2015   

 
 

Struktura je ostala na nivoji leta 2014. V zadnjih letih se povečuje delež zaposlenih z VII in 

VIII izobrazbo (na račun zdravnikov).  

 

Povprečna starost zaposlenega v zavodu je 41,93 let. Glede na leto 2014 se je nekoliko 

povečala. Med drugim to povzroča večjo odmero dopusta in praviloma tudi višje plačne 

razrede. 

 

10.2  Izobraževanje v letu 2015 

 

V letu 2015 so 4 zdravnice nadaljevale z opravljanjem modulov v okviru specializacije iz 

družinske medicine in dve zdravnici iz pediatrije . Diplomiranega inženirja laboratorijske 

biomedicine smo napotili na specializacijo iz laboratorijske biomedicine. Program traja štiri 

leta. 

 

V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ ne vključujemo novih zaposlenih v 

pridobivanje formalne izobrazbe. Kar nekaj zaposlenih je sicer izrazilo interes za tovrstno 

izobraževanje. 

 

Ne glede na določila kolektivnih pogodb, ki jim je (tudi zaradi nezmožnosti nadomeščanja 

odsotnosti) težko slediti, se je za zdravnike načrtovala udeležba na 3. enodnevnih in 2. 

dvodnevnih seminarjih in/ali stroškovno 800,00 EUR letno. Za medicinsko osebje (visoka 

izobrazba) se je načrtovalo izobraževanje v obsegu 3. enodnevnih seminarjev in 1. 

dvodnevnega seminarja in/ali stroškovno 500 eur. Za medicinsko osebje (srednješolska 

izobrazba) se je predvidevalo 2 enodnevna seminarja in/ali stroškovno in 1. dvodnevnega 

seminarja 400 eur. Pri izbiri tem se je potrebno upoštevati potrebna znanja in število licenčnih 
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točk, ki  jih prinese izobraževanje. Pri mentorjih je bilo potrebno pri načrtovanju 

izobraževanja slediti zahtevam za ustrezno število licenčnih točk za ohranjanje mentorstva. Za 

administrativno tehnični kader se je v povprečju predvideva strošek izobraževanja v višini 

400 eur. Za direktorja se je planiralo strošek izobraževanje v višin 800.00 eur.  Temo 

izobraževanja odobri neposredno nadrejeni, potrdi pa direktor, če je v okviru planiranih 

stroškov izobraževanja.  

 

Interes zavoda je, da se sredstva za izobraževanje pridobivajo tudi s pomočjo sponzorjev, saj 

je samo tako možno v celoti zagotoviti planiran obseg izobraževanja. Znanje, pridobljeno na 

izobraževanjih, je nujno prenašati na sodelavce. V letu smo tako pridobili 3.284 € donacijskih 

sredstev, ki sta jih donirala Krka, Bayer in Chiesi Slovenija. 

 

Z načrtovanim izobraževanjem in usposabljanjem zaposleni pridobivajo potrebna znanja za 

učinkovito izvrševanje del in nalog. Visok in višji kader se je udeleževal kongresov, 

simpozijev in seminarjev doma, pa tudi v tujini. Ostali kader pa je svoja funkcionalna znanja 

dopolnjeval predvsem z udeležbo na seminarjih in tečajih.  

 
 

Tabela 25: Usposabljanje in izobraževanje v letu 2015 

 
Zap.št. Vsebina strokovnega izobraževanja Naziv službe Št. 

udeležencev 

Št. dni 

skupaj 

1. Vsebine iz področja računovodstva, 

kadrovanja , napredovanja delavcev, 

dohodnine in javnih naročil 

Uprava 5 21 

2. Vsebine iz področja urgentne medicine  

 ( odrasli in otroci ) in internističnega 

področja, kirurgije , pediatrije 

(zdravstvena vzgoja  in oskrba 

predšolskih in šolskih otrok ), 

ginekologije in trenutnih aktualnih tem 

Splošne in 

specialistične 

ambulante 

(disp. za 

predšolske in 

šolske otroke, 

ginekologija )  

40 

 

156 

3. Vsebine iz področja zdravstvene nege 

bolnika na domu in  babiške zdravstvene 

nege 

Patronažna služba 7 26 

 

4. Ostale vsebine z medicinskega področja Vse službe 8 23 

 

5. Vsebine iz področja ustne higiene, 

stomatologije, protetike, zobnih bolezni 

in endodonije. 

Zobna ambulanta 10 36 

 

6. Vsebine iz laboratorijskega področja  Laboratorij 6 23 

7. Referenčne sestre Področje 

preventive 

8 28 

SKUPAJ 

 

  84 313 

 
 

 

  
Tabela 26: Število dni odsotnosti po profilih zaradi izobraževanja v letu 2015 
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Delovno mesto število dni 

2014  

število dni 

2015 

Zdravniki in specializanti (vključno z moduli 139 103 

Zobozdravniki 20 28 

Diplomirane medicinske sestre, višje medicinske sestre 41 86 

Zdravstveni tehniki, medicinske sestre 41 53 

Ostali 52 43 

SKUPAJ 293 

 

313 

 

V letu 2015 je bilo skupaj 313 dni strokovnega izobraževanja in dodatnih 84 dni 

izobraževanja v okviru specializacije (moduli), kar je 7 %  več kot v letu 2014. Povprečno 

število dni strokovnega izobraževanja na zaposlenega je 3,1 dni. Obseg izobraževanja se je 

glede na leto 2014 zmanjšal samo pri zdravnikih. Pri spremljanju realizacije plana 

izobraževanja ugotavljamo, da se je obseg izobraževanja gibal v planiranih okvirih.   
 

 

Tabela 25:Dnevi izobraževanje glede na število zaposlenih, ki so se udeležili izobraževanja 

 

Dni izobraževanja Število zaposlenih 

0 dni 11 

1 dan 27 

2 dni 22 

3 dni 14 

4 dni 8 

5 dni 3 

6 dni 5 

7 dni 4 

8 dni 1 

9 dni 0 

Več kot 10 dni 5 

SKUPAJ 100 

 

Vsaj enega izobraževanja se je udeležilo 89% zaposlenih (v letu 2014 75 %). V letu 2015 smo 

torej bistveno povečali obseg izobraževanja in tudi sredstva za te namene. 
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10.3 Pogodbeno sodelovanje z zdravstvenimi delavci in izdana 
soglasja za delo pri drugih izvajalcih  

 

V skladu z 19., 184. in 186. členom  Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), lahko 

zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih storitev sklene podjemno pogodbo z 

zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdravstveni 

zavod ekonomsko smotrnejše. ZD Trebnje za opravljanje spodaj navedenih  zdravstvenih 

storitev, ki so predmet podjemnih pogodb, ni mogel skleniti pogodb o zaposlitvi zaradi 

občasne narave teh storitev in/ali njihovega manjšega obsega oziroma z obstoječimi 

kadrovskimi zmogljivostmi ni mogel zagotoviti pogodbenih obveznosti do ZZZS.  Sklenili 

smo sledeče podjemne pogodbe: 

1. sklenitev podjemnih pogodb za občasno delo zunanjih zdravnikov v dežurni službi 

(pet osebe do skupaj 1100 ur letno) 

2. sklenitev podjemnij pogodb za delo v ambulanti DSO v tedenskem obsegu 5 ur (do 

aprila 2015) 

3. sklenitev podjemnih pogodb za delo zobnega asistenta v zobni ambulanti ZPKZ Dob v 

tedenskem obsegu 8 ur 

4. sklenitev podjemnih pogodb za delo psihologa v ambulanti medicine dela v tedenskem 

obsegu 8 ur 

5. sklenitev podjemnih pogodb za delo specialista laboratorijske biomedicine v 

diagnostičnem laboratoriju v pavšalnem mesečnem znesku 250 € 

6. sklenitev podjemnih pogodb za delo ginekologa v ginekološki ambulanti za 

nadomeščanje ginekologinje v času dopustov in drugih odsotnosti 

 

Na podlagi 19. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ zdravstveni delavec, ki je v 

delovnem razmerju v javnem zdravstvenem zavodu, lahko opravlja zdravstvene storitve pri 

drugem javnem zavodu oziroma pri drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno 

dejavnost, le na podlagi pisnega soglasja. Za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je 

občina, izda soglasje svet javnega zdravstvenega zavoda s predhodnih soglasjem župana. Za 

leto 2015 smo izdali naslednja soglasja: 

 soglasje za opravljanje storitev medicine dela v ZD Metlika v obsegu 5 ur tedensko 

 soglasje za nadomeščanje ginekologa v času dopusta v ZD Grosuplje in delo 

ginekologa v obsegu 5 ur tedensko za ZD Kočevje 

 

Na osnovi uvrstitve v posebni program s strani Ministrstva za zdravje smo z lastnimi 

zaposlenimi zdravniki sklenili podjemne pogodbe za delo z zaporniki. 
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11 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
 

 

Nabava je potekala skladno s finančnim načrtom. Med večjimi projekti ni bila realizirana 

nabava reševalnega vozila. Objavljen je bil razpis, postopek pa bo zaključen v marcu 2016. 

 

Zdravstveni dom Trebnje se vseskozi razvija, saj smo investirali v prostore in opremo ter 

zagotavljali dobre materialne pogoje za delo. Za investicije in investicijsko vzdrževanje bomo 

letos namenili 358 tisoč EUR, od tega 295  tisoč EUR lastnih sredstev. Občine so donirale 

sredstva, ki so jih pridobila na razpisih (energetska sanacija Mokronog in nabava ultrazvoka), 

Občina Trebnje in Mirna sta donirali še za nakup javno dostopnih defibrilatorjev, ki  so sicer 

namenjeni javni uporabi, ZD Trebnje pa je sodeloval pri nabavah. K donacijam za 

defibrilatorje se je pridružila tudi zavarovalnica Triglav.   

 

Največji letošnji projekt je bila energetska sanacija zdravstvene postaje Mokronog. Celoten 

projekt je nanesel 73.500,00 €. Od tega je država-občina prispevala cca 43.000,00 €, nekaj čez 

30.000,00 pa zdravstveni dom. V sklopu tega projekta smo dodatno uredili še okolico in 

opremo splošne ambulante.  

 

Drugi večji projekt je razširitev laboratorija. S tem smo pridobili dodatno odvzemno mesto. 

Projekt je zahteval tako gradbena, kot inštalacijska dela, prilagoditev in nabavo pohištvene 

opreme ter nabavo stola za odvzem krvi. Projekt je stal nekaj čez 32.000,00 EUR. Že v prvi 

polovici leta smo nabavili nov hematološki analizator v vrednosti skoraj 59.000,00. EUR  

 

Za področje zobozdravstva smo letos uredili garderobo s prostorom za odmore, nabavili smo 

mobilni stroj za slikanje zob za potrebe ambulant v Trebnjem in kompresor za postajo Mirna. 

Zobno tehniko smo opremili z novim vlivalom in lovilcem mavca. Za boljše pogoje dela smo 

prostor tudi klimatizirali. Za trebanjsko ambulanto smo nabavili aparat za strojno širjenje 

kanalov. Skupaj smo porabili nekaj čez 28.000,00 €.  

 

Za potrebe nujne medicinske pomoči smo nabavili Life pack 15, ki zajema aparate za 

snemanje življenjskih funkcij in oživljanje v vrednosti 24.327,00  €. Ob pomoči Občine 

Trebnje, ki je kandidirala na razpisu MZ za sredstva za nabavo urgentnega ultrazvoka, smo le-

tega tudi nabavili. Iz državnega proračuna smo pridobili 12.035,00 €, Občina Trebnje je 

primaknila 1.466,00 €, razliko 10.771,00 pa zdravstveni dom. Aparat je predpisana oprema 

pri satelitskih urgentnih centrih, kot jih opredeljuje nov Pravilnik o nujni medicinski pomoči. 

 

Ogromno smo letos vlagali v računalniško opremo, tako v strojno kot v programsko. 

Ugotovili smo namreč, da si ne moremo privoščiti izpada računalniškega omrežja. Tveganje 

izpada smo omilili z nabavo novega vzporednega strežnika. V primeru okvare matičnega 

strežnika se avtomatsko vzpostavi rezervni strežnik, ki omogoči nemoteno delo uporabnikov.  

 

Ker večina sodobnih programov več ne podpira Windows XP, smo morali le-te zamenjati z 

novejšimi (Windows 7). Ob tem smo ocenili, da je smiselno nadomestiti tudi starejše 

računalnike, zato smo v letošnjem letu zamenjali 17 računalnikov. Pripravljamo se tudi že na 

davčne blagajne, zaradi česar smo morali iglične tiskalnike zamenjati z laserskimi. Ob 

prehodu na e-recept smo ambulante dodatno opremili s čitalci kartic. Zaradi e-računov pa smo 

morali kupiti tudi certificirani skener. Skupaj smo za potrebe informacijske tehnologije 

namenili malo pod 43.000,00 €.  
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Za potrebe patronažne službe in zobozdravstvene vzgoje smo nabavili dva avtomobila v 

vrednosti okoli 18.000,00.  

 
Tabela 25: SEZNAM NABAV OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V LETU 2015 

 

Naziv Količina  Vrednost  

Oprema(zobne čajne kuhinje,laborat.,sejna) 4                1.244,40    

Oprema amb.psihiatra,psihologa 4                1.104,10    

Omarica,predalnik(SA VIII.,DMD,SA XII.) 3                    744,20    

Oprema DZŽ(miza,predalnik,omarica) 3                    585,60    

      

Hematološki analiz.(laboratorij) 1              58.752,99    

Stol za odvzem krvi(laboratorij) 1                2.074,00    

Podajalic lističev,prikazovalnik štev.(laboratorij) 2                    955,02    

Pipeta Brand (laboratorij) 1                    190,32    

      

Indukcijski ulivalnik(zoboteh.MKG) 1                8.095,65    

Klima (zoboteh.MKG) 1                    805,20    

Lovilec mavca(zoboteh.MKG) 1                    421,82    

      

Laser in voziček za laser (fizioterapija) 2                3.263,60    

Kompresor Cattani (ZP Mirna) 1                1.910,52    

Stoli Ergo 19                2.879,03    

Stoli enosedi  10                    878,40    

Sesalec 3                    599,97    

Voziček za čiščenje 1                    372,05    

Invalidski voziček (DOB) 1                    275,35    

      

Digitalni senzor za RTG(zobna Trebnje,Mkg) 2                9.862,48    

RTG aparat s podstavkom(zobna Trebnje) 1                4.952,09    

Aparat za strojno širjenje kanalov(zobna Trebnje) 1                1.379,21    

      

AED omarice 6                4.400,00    

AED omarice(lokacija Mirna) 3                2.200,00    

Defibrilator(lokacija Mirna) 3                3.088,70    

Defibrilator  3                3.600,00    

AED omarice 2                1.466,66    

      

Defibrilator LP 15 1              24.327,60    

EKG Cardiovit 1                7.325,18    

Pulzni oksimeter 4                1.432,75    

Holter 1                1.386,33    

Aspirator Weinmann 1                    983,32    

Otroška med.tehtnica 1                    780,68    

Žepni dopler fetal 1                    628,38    

Inhalator kompresorski (šolski) 2                      95,24    
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Strežnik 2              16.537,10    

UPS 1                    656,36    

Tračna enota BackupExec 1                1.368,60    

Licence za računalnike in server 2                5.114,85    

Račun.programi (Windows,Office,eJN) 9                2.100,85    

Računalnik Intel  14                7.197,79    

Prenosni račununalnik(uprava,zobna,DMD) 3                2.401,07    

Monitor 9                1.092,26    

Tiskalnik 20                2.765,74    

Čitalnik kartic  10                1.537,20    

Skener Kodak (računovodstvo) 1                1.142,29    

Projektor Hitachi (sejna) 1                    659,89    

Opengear 8-portni serij.server (laboratorij) 1                1.054,08    

   

Inhalator kompresorski (pediatrija) 1                      95,25    

Oprema pohištvo tajništva 9                3.420,88    

Oprema pohištvo laboratorija 40                9.975,94    

Stoli vrtiljak, jurčki (laboratorij) 7                    527,02    

Elektromehanska medicinska tehtnica 2                1.494,45    

Kartotečne omare (splošna Mokronog) 1                3.175,66    

Tiskalnik (patronaža) 1                    336,71    

OA Škoda Fabia 2              18.000,00    

Sanacija stavbe ZP Mokronog 1              73.557,31    

Prenosni ultrazvok 1              24.387,80    

Otoskopi, stetoskopi,škarje,merilniki,…                  6.932,62    

Skupaj 
 

      338.592,56    
 

Za investicijsko vzdrževanje smo porabili cca 20.000,00 in sicer 19.300, za prenovo 

laboratorija, ostala sredstva pa še za popravilo stropa, beljenje in sanacijo sten. 

 

 

Pri pripravi poročila so, poleg odgovorne osebe, sodelovali: 

1. Bogomir Humar, dr.med., spec.spl.med.,  

2. Zdenko Šalda, dr.med., spec.med. del. prom. športa 

3. Mojca Mihevc  

4. Vesna Kurent 

5. Jelka Ajdič 

6. Karmen Lukše 

7. Slavka Gešman 

8. Bernarda Sever 

9. Majda Gačnik  

10. Tanja Kocjan 
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Pripravila: Karmen Lukše, dipl.ekon. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 

 
Priloge iz pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Ur.list 115/02, 21/03, 126/04  120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11) – 

računovodski izkazi: 
 

- Bilanca stanja (Priloga 1) 

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Priloga 1 A) 

- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil ( Priloga 1 B) 

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (Priloga 3) 

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A) 

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (Priloga 3/A-1) 

- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Priloga 3/B) 

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI 

STANJA 
1.1 Sredstva 
1.2 Obveznosti do virov sredstev 

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV 
2.1 Analiza prihodkov 
2.2 Analiza odhodkov 
2.3 Poslovni izid 

3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

4. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

 

 

DRUGE PRILOGE: 

 
 Obračun davka od dohodka pravnih oseb za obdobje od 01.01.2014 do 31.12.2014 

 Obrazci Ministrstva za zdravje: 

Obrazec 1 Delovni program 

Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 

Obrazec 3 Spremljanje kadrov 

Obrazec 4 Poročilo o investicijskih vlaganjih 

Obrazec 5 Poročilo o vzdrževalnih delih 
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Zdravstveni dom Trebnje kot uporabnik EKN pri obravnavanju računovodskih postavk in 
pri sestavljanju in predlaganju letnih poročil upošteva: 

 

 Zakon o javnih financah (ZJF), 

 Zakon o računovodstvu (ZR), 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(pravilnik o razčlenjevanju in merjenju), 

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

javnega prava (pravilnik o EKN), 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (pravilnik o usklajevanju po 37. členu), 

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

javnega prava (pravilnik o sestavljanju letnih poročil), 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (navodilo o pripravi zaključnega računa) 

 

 

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN 

PRILOGAM K BILANCI STANJA 

 
 

 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov na dan 

31.12.2015. Temeljno bilančno načelo, ki ga moramo upoštevati pri sestavljanju bilance stanja, je bilančno 
ravnovesje in pomeni, da je aktiva vedno enaka pasivi, oziroma da ima vsako sredstvo svoj vir. Na aktivi 

so sredstva, na pasivi pa obveznosti do virov sredstev. Slovenski računovodski standardi zahtevajo, da 
bilanca stanja izkazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Podlaga za 

sestavitev bilance stanja so poslovne knjige.  
 

Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov se v poslovnih knjigah lahko razlikujejo od dejanskega. 

Te razlike ugotavljamo s popisom. Pri sestavi bilance stanja smo upoštevali te zahteve ter stanja 
sredstev in obveznosti do njihovih virov uskladili z letnim popisom po stanju na dan 31.12.2015. 

 
Podatki v obrazcih so izkazani v evrih brez centov in sicer podatki o stanju sredstev in obveznosti do 

njihovih virov za tekoče in preteklo obračunsko leto.  

 
Zdravstveni dom Trebnje kot določeni uporabnik pri vrednotenju in merjenju sredstev in obveznosti do 

njihovih virov upošteva Zakon o računovodstvu (ZR), ki se sklicuje na SRS in upošteva 16/1 Pravilnika 
o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava.  

 

Prilogi k bilanci stanja sta: 
 

 pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev, 

 pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih  naložb in posojil  
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Tabela št.1: sredstva in obveznosti do virov sredstev 

V EUR 
Naziv konta 2015 2014 Indeks 

 

SREDSTVA 
A) dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
B) kratkoročna sredstva; razen zalog in AČR 
C) zaloge  

 
I. AKTIVA SKUPAJ 
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

D) kratkoročne obveznosti in PČR 

E) Lastni vir in dolgoročne obveznosti 
 

II. PASIVA SKUPAJ 

 
2.416.817 

 
1.520.052 

0 
 

3.936.869 
 
 
 
 

403.095 
3.533.774 

 
3.936.869 

 
2.371.917 

 
1.294.112 

0 
 

3.666.029 
 
 
 
 

433.822 
3.232.207 

 
3.666.029 

 
102 

 
117 

- 
 

107 
 
 
 
 

93 
109 

 
107 

    

 
 

Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja Zdravstvenega doma Trebnje znašajo 3.936.869 EUR in so v 
primerjavi z letom 2014 višja za 270.840 EUR oz. za 7 %.  

 
 

1.1. SREDSTVA 

 
Sredstva v bilanci stanja so razdeljena na naslednje postavke: 

 dolgoročna sredstva  in sredstva v upravljanju, 

 kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve, 

 zaloge. 

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 

 

Tabela št.2: stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih OS 

V EUR 
Naziv konta Konto 

 
Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Povečanje Amortizacija 
 

Neodpisana 
vrednost 

NEOPREDMETENA 

SREDSTVA 
 

00 68.616 55.900 7.216 3.989 15.943 

ZEMLJIŠČA  
 

02 42.387 - - - 42.387 

ZGRADBE 02 2.958.591 1.061.857 73.557 84.379 1.885.912 

OPREMA, DROBNI 

INVENTAR 
04 2.276.545 1.856.463 257.820 205.325 472.577 

SKUPAJ 
NEOPREDMETENA 
IN OPREDMETENA 
OS V 

  
5.346.139 

 
2.974.220 

 
338.593 

 
293.693 

 
2.416.819 
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UPRAVLJANJU 

 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN AČR 

 
Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi izkazujemo naložbe v premoženjske pravice. V letu 2015 

smo realizirali za 7.216 EUR neopredmetenih dolgoročnih sredstev.  
 

Tabela št.3: vlaganja v neopredmetena sredstva 

 

Vlaganja v neopredmetena sredstva 

 

V EUR 

Licence za strežnik 

Licence Windows, Office, eJN 

5.114,85 

2.100,85 

SKUPAJ 
 

7.215,70 

 
 

           v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2014 2015 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    

003 Dolgoročne premoženjske pravice 63.445 68.616 108 

005 Druga neopredmetena sredstva    

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj    

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi 5.171 5.518 107 

00 Skupaj AOP 002 68.616 74.134 108 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 55.900 58.192 104 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 12.716 15.943 125 

 
 

 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

 

Opredmetena osnovana sredstva so zemljišča, zgradbe, oprema in druga opredmetena sredstva. 
Opredmetena osnovna sredstva so sredstva pridobljena v upravljanje in so vrednotena po nabavnih 

vrednostih, zmanjšana za vrednost popravka opredmetenega osnovnega sredstva, oblikovanega na 
osnovi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih. 

Obračun amortizacije obravnava pravilnik o odpisu. Sredstva se amortizirajo po metodi enakomernega 

časovnega amortiziranja in se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca po tistem, ko so 
razpoložljiva za uporabo. Amortizacijska osnova je nabavna vrednost, popravljena pri prevrednotenju. 

Redno jih odpisujemo posamično, z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja. Rok odpisa je 
določen s stopnjami rednega odpisa iz priloge I k pravilniku o odpisu. Posebnost je drobni inventar, ki 

ga v celoti odpišemo ob nabavi. Kot določeni uporabnik EKN, obračunano amortizacijo izkazujemo na 
ustreznih kontih podskupine 462. V tej podskupini izkazujemo tudi zmanjšanja stroškov amortizacije, 

ki se nadomešča v breme ustreznih obveznosti do njihovih virov. Sredstva v lasti države in občin se 

lahko dajo v upravljanje le pravnim osebam javnega prava, katerih ustanoviteljica je država ali občina. 
Zemljišča in zgradbe so sredstva zavoda, katerega ustanoviteljice so občina Trebnje, Šentrupert, 

Mokronog – Trebelno ter Mirna in jih ima zavod v upravljanju.  
 

ZEMLJIŠČA: Neodpisana vrednost zemljišč na dan 31.12.2014 znaša 42.387 EUR. 

 
ZGRADBE: Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2015 povečala zaradi izvedbe projekta 

»Energetska sanacija Zdravstvene postaja Mokronog«, v višini 73.557 EUR. Neodpisana vrednost 
zgradb znaša 1.885.912 EUR.      
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                                                v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2014 2015 Indeks 

020 Zemljišča 42.387 42.387 100 

021 Zgradbe     2.958.590 3.032.148 102 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine    

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi    

029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe    

02 Skupaj AOP 004 3.000.977 3.074.535 102 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 1.061.857 1.146.236 108 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   1.981.508 1.928.299 97 

 
OPREMA, DROBNI INVENTAR 
 

Razvrščanje, pripoznavanje in začetno računovodsko merjenje ter razkrivanje opreme je opravljeno v 
skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Med opremo so uvrščene tudi stvari drobnega 

inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev, ki ga vodimo po sodilu istovrstnosti in oblikujemo 100% 

popravek vrednosti. V letu 2015 je bila nabavljena oprema v vrednosti 221.811,97 EUR in drobni 
inventar, ki ga vodimo v razredu 0, v vrednosti 36.007,58 EUR.  
 

Tabela št.4: večje nabave opreme v letu 2015 

Vlaganja v OS in nabava opreme 

 

V EUR 

Medicinska oprema 
LABORATORIJSKA OPREMA 
Pohištvena oprema 
Druga med. oprema 
Osebni avtomobili 
Klimatska naprava 
Računalniška oprema 
Tiskalniki 
Strežniška in druga rač. oprema 
Projektor 

83.752,90 
59.550,39 
7.826,30 

23.780,55 
18.000,00 

805,20 
6.678,31 
1.142,29 

19.616,14 
659,89 

SKUPAJ 
 

221.811,97 

 
V izkazu »Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev« izkazujemo 
stanje in gibanje teh sredstev v letu 2015 (povečanja, zmanjšanja, inventurni odpisi). 

                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2014 2015 Indeks 

040 Oprema 1.927.005 2.065.540 107 

041 Drobni inventar 349.540 372.786 107 

042 Biološka sredstva    

043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti    

045 Druga opredmetena osnovna sredstva    

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

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

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

04 Skupaj AOP 006 2.276.545 2.438.326 107 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 1.856.463 1.965.750 106 

053 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 
sredstva v tuji lasti 

   

04-05 Sedanja vrednost opreme 420.082 472.577 112 

  



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2015 

74 

 REDNI LETNI POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO NJIHOVIH VIROV: 

 
Inventurna komisija je opravila redni letni popis sredstev. Na predlog inventurne komisije in sklepa 

direktorice je bila izločena dotrajana in uničena oprema, premoženjske pravice, drobni inventar in 

avtoplašči  v vrednosti 86.177,10 EUR. 
 

Tabela št.5: izločena osnovna sredstva v letu 2015 

konto Izločena osnovna sredstva  V EUR 

003 000 Premoženjske pravice  1.697,22 

040 000 Oprema  64.707,24 
041 000 Drobni inventar  9.086,14 

041 001 Drobni inventar  3.676,01 

320 101 Avtoplašči   7.010,49 

 SKUPAJ  86.177,10 

 

 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 
 

Tabela št.6: gibanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev 

 
konto Naziv konta 2015 2014 Indeks 

10 Denarna sredstva v blagajni 
 

40 40 100 

11 Dobroimetje pri bankah 

 

1.384.053 1.119.901 124 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 
 

43.010 47.849 90 

13 Dani predujmi 
 

588 579 
 

102 

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta 
 

85.062 113.392 75 

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja 
 

0 0 - 

17 Druge kratkoročne terjatve 
 

6.768 11.653 58 

19 Aktivne časovne razmejitve 
 

531 698 
 

76 

 SKUPAJ 1.520.052 1.294.112 117 

 

 
Denarna sredstva v blagajni predstavljajo gotovino v glavni blagajni do višine določenega 

blagajniškega maksimuma. Denarna sredstva v blagajni je popisna komisija popisala na dan 
31.12.2015 in znašajo 40,08 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.  

 
Sredstva na podračunu odprtem pri Ministrstvu za finance - Upravi Republike Slovenije za javna plačila 

Republike Slovenije, na dan 31.12.2015 so znašala 1.384.052,68 EUR. 
 

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znašajo 43.010 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,94% 
celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v 

skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.  

 
Največja stanja kratkoročnih terjatev po partnerjih izkazujemo pri:  
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 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, D.V.Z, 

 Adriatic d.d. zavarovalna družba, 

 Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d. 

  
Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2015 588 EUR in se nanašajo na vnaprejšnje plačilo 

tuje strokovne literature Journal of family practice. 

 
Kratkoročne terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov znašajo 85.062,01 EUR in so v 

primerjavi z letom 2014 nižje za 28.330 EUR. Pretežni del teh terjatev se nanaša na Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, zaradi še neporavnanega zahtevka za končni obračun 

zdravstvenih storitev za leto 2015. 
 

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za refundacije boleznin ZZZS pri plačah za 

mesec november in december 2015. Terjatev za mesec november 2015 je bila poravnana v 
januarju 2016, terjatev za december 2015, pa je bila poravnana v februarju 2016. 

 
Na aktivnih časovnih razmejitvah izkazujemo vnaprej plačane naročnine za leto 2016 (EBonitete, 
Komplet vodil SRS 2016, strokovna revija Medicina in ljudje,...). 

 

 

C) ZALOGE  
 

Zalog materiala nimamo, nabavo materiala knjižimo v razred 4. 

 

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

 
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na naslednje postavke: 

 kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, 

 lastni viri in dolgoročne obveznosti. 

 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Tabela št.7: gibanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev 

 
konto Naziv konta 2015 2014 Indeks 

20 
 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme 105 73 
 

144 

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
 

197.046 200.800 
 

98 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
 

131.915 102.505 129 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

 

48.096 46.448 104 

24 
 
 

25 
 

26 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta 
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja 
 

25.933 
 

 
0 
 
0 

22.121 
 
 

61.875 
 
0 
 

117 

29 Pasivne časovne razmejitve 
 

0 0  

 SKUPAJ 403.095 433.822 93 

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2015 znašajo 403.095 EUR in so v primerjavi s predhodnim 
letom manjše. 
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Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2015 znašajo 197.046 EUR. Obveznosti 

do zaposlenih se nanašajo na obveznost izplačila plač za mesec december 2015. Obveznosti do 

zaposlenih iz naslova decembrskih plač so bile v celoti poravnane v januarju 2016.  
 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2015 znašajo 131.915 EUR. Obveznosti so 
v primerjavi z letom 2014 višje za 29%. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 15 do 30 

dni. 

 
Druge kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznosti iz naslova plač za mesec december 2015 

in na obveznosti iz naslova podjemnih pogodb za mesec december 2015.  

 
                                                   v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2014 2015 Indek

s 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 35.106 35.654 102 

231 Obveznosti za DDV    

231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic 
in drugih plačilnih instrumentov 

   

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 5.853 7.024 120 

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov 
zaposlenih 

5.489 5.418 99 

23 SKUPAJ 46.448 48.096 104 

 
 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so posredni ali 

neposredni uporabniki občinskega ali državnega proračuna na dan 31.12.2015 znašajo 25.933 EUR in 
se nanašajo na kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za opravljene zdravstvene in laboratorijske 

storitve (Dolenjske Lekarne, Splošna bolnišnica Novo mesto, Zavod RS za transfuzijsko medicino, 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje,…),  

 
                                                  v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2014 2015 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 76 297 391 

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin    

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna države 

15.665 14.846 95 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 
uporabnikov proračunov občin 

6.380 10.790 169 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ    

 - ZZZS    

 - ZPIZ    

24 SKUPAJ 22.121 25.933 117 

 
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev znašajo na dan 31.12.2015 0 EUR in predstavljajo 

odplačan kredit za investicijo, ki ga je Zdravstveni dom Trebnje najel v letu 2008, z dobo odplačila 7 
let. Kredit je bil v preteklih letih evidentiran v skupini kontov 96 Dolgoročne finančne obveznosti, ker 

pa je bil kredit v letu 2015 odplačan, smo ga prenesli med kratkoročne obveznosti.  

 
Zdravstveni dom Trebnje na dan 31.12.2015 ne izkazuje kratkoročnih obveznosti  iz 

financiranja.  
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LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 
Tabela št.8: lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 
konto Naziv konta 2015 2014 Indeks 

 

92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 

6.127 5.300 116 

96 Dolgoročne finančne obveznosti 
 

0 0 - 

980 Obveznosti za opredmetena in neopredmetena sredstva v 
upravljanju 
 

2.410.690 2.304.742 105 

985 Presežek prihodkov nad odhodki 1.116.957 922.165 121 

 SKUPAJ 3.533.774 3.232.207 109 

 
 

V letu 2015 smo prejeli donacijo Zavarovalnice Triglav d.d., za nakup opredmetenih osnovnih sredstev 

v višini 4.000,00 EUR.  

 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti, med katerimi izkazujemo prejeta sredstva v upravljanje in 

presežek prihodkov nad odhodki, predstavljajo 89,76% pasive bilance stanja in so v primerjavi z letom 
2014 višja za 9%. Pretežni del virov predstavljajo obveznosti za neopredmetena in opredmetena 

osnovna sredstva na kontu 92 in 98. 

 
Tabela št.9: namenska sredstva prejeta od občin ustanoviteljic  v letu 2015 

 
OBČINA USTANOVITELJICA ZNESEK V EUR 

OBČINA TREBNJE (prenosni ultrazvok za potrebe NMP, AED 

naprave) 
 

17.901,00 

OBČINA ŠENTRUPERT (oprema za množično reševanje, 
energetska sanacija ZP Mirna) 
 

1.885,20 

OBČINA MOKRONOG – TREBELNO (energetska sanacija ZP 
Mokronog) 
 

43.125,43 

OBČINA MIRNA (AED naprave) 
 

5.288,70 

SKUPAJ 68.200,33 
 

 

 
Zmanjšali smo stroške amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (4629) v 
znesku 58.257,92 EUR. 

 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2014 znašajo 2.410.689,49 EUR. 

 
Na podlagi Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Ur.l. RS, št. 108/13) smo uskladili terjatve in obveznosti za sredstva prejeta v 

upravljanje z občinami ustanoviteljicami. 
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Tabela št.10: uskladitev terjatev in obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

 

BESEDILO OBČINA 
TREBNJE 

OBČINA 
MOKRONOG 

- TREBELNO 

OBČINA 
ŠENTRUPERT 

OBČINA 
MIRNA 

SKUPAJ 
SREDSTVA 

PREJETA V 

UPRAVLJANJE 

 
ZAČETNO STANJE 
01.01.2015 

 
1.684.606,49 

 

 
115.887,89 

 

 
79.765,62 

 

 
424.482,34 

 
2.304.742,34 

NAMENSKA 
SREDSTVA 2015 
 

17.901,00 43.125,43 1.885,20 5.288,70 68.200,33 
 

ZMANJŠANJE 
AMORTIZACIJE V 
BREME VIRA 

37.987,23 10.602,48 4.809,80 34.858,41 58.257,92 

 
USKLADITEV 
31.12.2015 

96.004,74    96.004,74 

SKUPAJ 

 

1.760.525,00 148.410,84 76.841,02 424.912,63 2.410.689,49 

 

 
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK 

stanje na dan 31. 12. 2014     922.165                   EUR 

- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih 

sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 

 
-    96.005                 EUR 

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 

od dohodka  (iz priloge 3 – AOP 891) 

 
+  290.797                EUR 

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

 
-        0                     EUR 

- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) 

 
-        0                     EUR 

stanje na dan 31. 12. 2015  1.116.957                 EUR 
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV 

IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

 
Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje, kot določen uporabnik enotnega kontnega načrta, ugotavlja 

prihodke in odhodke v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, kar pomeni, da zanje velja 

glede pripoznavanja prihodkov in odhodkov načelo nastanka poslovnega dogodka.  

 
V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu, izkazujemo poslovne dogodke tudi evidenčno, kar 

pomeni spremljanje prihodkov po načelu denarnega toka, ki zagotavlja izkazovanje primerljivih 

podatkov potrebnih za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Razlika v 
obeh izkazih je spremljanje gibanja sredstev javnih financ po obračunskih in denarnih tokovih. 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju.  

 

 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 
 

Grafikon št.1: struktura prihodkov 2015 

 

 
 

 

 

Zdravstveni dom Trebnje je v letu 2015 realiziral 4.620.812,33 EUR celotnih prihodkov, kar je 4% več 

kot v letu 2014.  

 
Podrobnejši prikaz prihodkov in primerjave s predhodnim letom prikazujemo v nadaljevanju. 
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Tabela št.11: struktura prihodkov v letih 2014  in 2015 
 

PRIHODKI 2015 2014 Indeks 

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (po pogodbi 
ZZZS) 
 

3.408.810 3.257.361 104 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in 
specializantov 
 

244.995 238.060 103 

Prihodki od dodatnega prostovoljnega zavarovanja 
 

519.240 518.117 100 

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od 
nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov, 
konvencij 
 

364.240 329.528 111 

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 
 

33.377 42.140 79 

SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 
 

4.570.662 4.385.206 104 

Finančni prihodki 1.121 871 129 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in 
prevrednotovalni prihodki 

3.919 19.924 20 

SKUPAJ 4.575.702 4.406.001 104 

 

 

V celotnih prihodkih so prihodki od poslovanja na dan 31.12.2015 znašali 4.570.662 EUR in so v 
primerjavi z preteklim letom večji za 4%.  Prihodki od poslovanja predstavljajo tudi največji delež 

celotnih prihodkov. 
 

V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 74% delež prihodki od ZZZS-ja iz naslova 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, in so znašali v letu 2015 3.408.810 EUR, v primerjavi z 
letom 2014 so večji za 4 %.  Osnova za pridobivanje prihodkov iz naslova obveznega zdravstvenega 

zavarovanja je pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, katero zavod vsako leto sklene z 
ZZZS-jem. 

 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov (ter učnih ustanov) so znašali 
244.995 EUR in so bili višji v primerjavi s preteklim letom za 3 %, prejeli pa smo jih iz naslova 

zaposlitve pripravnikov (zdravstveni tehniki, laboratorijski tehnik) in zaposlitve zdravnic specializantk 
(specializantke iz družinske medicine in specializantki pediatrije). V strukturi celotnih prihodkov 

znašajo 5 %. 
 

Cene oblikovane po Dogovoru za pogodbeno leto in določene s pogodbo, se uporabljajo za izračun 

doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev za konvencije, za nezavarovane osebe in 
za ostale osebe, za katere se stroški zdravljenja krijejo iz državnega proračuna ter za obračun storitev 

med izvajalci zdravstvenih storitev.  
 

Prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki jih zavod pridobiva od zavarovalnic 

(Triglav d.d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d., Adriatic – Slovenica d.d.) in doplačil, znašajo 
519.240 EUR.  

 
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, 

ostalih plačnikov in konvencij, znašajo v letu 2015 364.240 EUR in so za 11 % večji v primerjavi z 

predhodnim letom. V strukturi celotnih prihodkov znašajo 8%. 
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Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo v letu 2015 33.377 EUR. V strukturi celotnih 
prihodkov znašajo 1%. 

Finančni prihodki so znašali 1.121 EUR, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za prosta denarna 

sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto.  
 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki znašajo v letu 2015 
3.919 EUR in so v primerjavi z letom 2014 manjši, od tega smo 480 EUR prejeli iz naslova prihodkov 

od prodaje osnovnih sredstev (prodaja računalnika in dveh avtomobilov), razlika so prihodki od 

izplačanih odškodnin (sklenjena zavarovanja). 
 

V letu 2015 smo prejeli 3.285 EUR namenskih sredstev za pomoč pri izvedbi izobraževanja (donacija 
za izobraževanje). 

 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 
 

Odhodke izkazujemo po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni, da so vsi odhodki nastali v 

poslovnem letu 2015. 
 

Celotni odhodki doseženi v letu 2015 znašajo 4.284.905 EUR in so bili v primerjavi z letom 2014 večji 

za 283.029 EUR. 
 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo: 
 stroški dela najvišji delež in sicer 65%, 
 sledijo stroški storitev 16%,  
 stroški materiala 13%,  
 stroški amortizacije 5% 
 in drugi odhodki, ki pa predstavljajo zanemarljiv delež v strukturi celotnih odhodkov. 

 

Grafikon št.2: struktura odhodkov 2015 
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Tabela št.12: struktura odhodkov v letih 2014 in 2015 

 ODHODKI 2015 2013 Indeks 

460 Stroški blaga in materiala 551.965 508.015 109 
 

461 Stroški storitev 672.443 591.016 114 
 

464 Stroški dela 2.786.074 2.673.423 104 
 

462 Amortizacija 232.263 199.915 116 
 

465 Ostali drugi stroški 7.432 7.142 104 
 

467 Finančni odhodki 615 2.446 25 
 

468 Drugi odhodki 33.840 18.537 183 
 

469 Prevrednotovalni poslovni odhodki 273 1.382 20 
 

 SKUPAJ 4.284.905 4.001.876 107 

 

 

Po glavnih postavkah so bili odhodki naslednji: 

 

 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

 
Stroški materiala in blaga so v letu 2015 znašali 551.965 EUR in so bili v primerjavi z  letom 2014 večji 

za 9 %. 
 

Med temi stroški predstavlja največji delež stroški za porabljeno energijo, poraba laboratorijskega 
materiala, zdravil, ostalega zdravstvenega materiala, obvezilni material, zobozdravstveni material, 

pisarniški material,… 

 

Tabela št.13: stroški materiala v letu 2014 in 2015  v EUR 

Stroški materiala 
 

2015 2014 INEDEKS 

Zdravila 
Razkužila 
Obvezilni in sanitetni material 
Rtg material 
Medicinski potrošni material 
Zobozdravstveni material 
Laboratorijski material 
Drugi zdravstveni material – zaščitna obleka in 
obutev 
Stroški porabljene energije (elektrika, kurivo, 
pogonsko gorivo) 
Voda 
Pisarniški material 
Ostali nezdravstveni material 

97.422 
5.951 
47.672 

104 
75.191 
45.378 
108.364 
12.274 

 
90.037 

 
2.625 
30.138 
36.809 

68.083 
6.019 
43.147 

691 
76.664 
40.361 
98.240 
9.355 

 
100.314 

 
2.445 
29.926 
32.770 

143 
99 

110 
15 
98 

112 
110 
131 

 
90 

 
107 
101 
112 

SKUPAJ 
 

551.965 508.015 114 
 

 
Stroški storitev so v letu 2015 znašali 672.443 EUR in so bili za nekoliko višji od doseženih v letu 2014. 

Med stroški storitev predstavljajo največji delež storitve vzdrževanja, izplačila po podjemnih pogodbah, 

opravljene zdravstvene storitve, laboratorijske storitve, zavarovalne premije,… 
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Tabela št.14: stroški storitev v letu 2014 in 2015 v EUR 

Stroški storitev 
 

2015 2014 INDEKS 

Laboratorijske storitve 
Ostale zdravstvene storitve 
Storitve vzdrževanja 
Strokovno izobraževanje, specializacije, strokovno 
izpopolnjevanje 
Ostale nezdravstvene storitve 
 

42.171 
174.703 
169.281 
35.061 

 
251.226 

 

69.443 
111.820 
136.200 
30.360 

 
243.193 

61 
156 
124 
115 

 
103 

 

SKUPAJ 
 

672.443 591.016 114 

 
Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko 
s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:  
 

Vrste zdravstvenih storitev 
Strošek v letu 

2015 
Število 

izvajalcev 

lastni zaposleni (zdr. storitve v Zavodu za prestajanje 

kazni zapora Dob pri Mirni) 

51.658 5 

   

zunanji izvajalci (zdr. storitve v dežurni službi in službi 

NMP, zobozdravstvu, laboratoriju, zobnem RTG-ju, 
dispanzerju za žene, splošni službi, dispanzerju za 

medicino dela, prometa in športa, v dejavnosti 

ultrazvočnih preiskav, zobotehnične storitve…) 

158.250 18 

   

 
Stroški preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. za opravljanje nezdravstvenih 
storitev: 
 

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih 

izvajalcev za nezdravstvene storitve 

Strošek v letu 

2015 

Število 
zunanjih 

izvajalcev 

Računalniške storitve 14.870 1 

 

 

Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih odhodkih znaša 29%. 

 

 

 

2.) STROŠKI DELA  

Stroški dela so v letu 2015 znašali 2.786.074 EUR in so v primerjavi z letom 2014 večji za 4 %. 

 

Stroški dela predstavljajo v strukturi odhodkov  65%. 
 

Stroški dela vključujejo obračunane osnovne plače in nadomestila zaposlenih, prispevke 

za socialno varnost, regres za letni dopust in druge stroške dela (jubilejne nagrade, 
odpravnine, stroške prehrane in prevoza,…). 
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Tabela št.15: struktura stroškov dela v letih 2014 in 2015 

konto Naziv konta 2015 2014 Indeks 

46 Osnovne plače, dodatki in nadomestila 
 

2.030.596 1.964.271 103 

46 Nadurno delo – delo preko polnega delovnega 
časa, dežurstvo 
 

168.741 173.027 98 

46 Redna delovna uspešnost – zaposleni 
 

0 0 - 

46 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 
 

26.308 0 
 

 

- 

46 Delovna uspešnost povečan obseg dela 
 

9.577 14.953 64 

46 Delovna uspešnost povečan obseg – direktor in 
pomočnik direktorja/strokovni vodja 
 

2.799 0 - 

46 Prispevki za socialno varnost 
 

358.417 340.634 105 

46 Drugi stroški dela 
 

189.636 180.538 105 

 SKUPAJ 2.786.074 2.673.423 104 

 

Grafikon št.3: struktura stroškov dela 2014 

 

 

 
 
 

 
 

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2015 je znašalo 95 zaposlenih, in se je 

v primerjavi z preteklim letom zmanjšalo (v letu 2014 je znašalo 96 zaposlenih).1 

 

 

 

                                                 
1 Podatek ne vključuje zaposlenih po podjemnih pogodbah. 
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Tabela št.16: povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur po letih od 2009 do 

2015 

 
LETO/ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Povprečno število zaposlenih 
na podlagi delovnih ur 

95 96 91 84 83 81 78 

Povprečna bruto plača v letu 2015 na zaposlenega je znašala 1.963 EUR in je v primerjavi z letom 

2015 nekoliko višja. 
 

Tabela št.17: povprečna bruto plača na zaposlenega po letih od 2010 do 2015 

 
LETO/ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Povprečna bruto plača na 
zaposlenega v EUR 

 

1.963 1.868 1.932 1.929 2.071 2.076 

 

V preteklem letu je bilo izplačano 403 EUR regresa za letni dopust na delavca. 

Delovna uspešnost: V letu 2015 je bila izplačana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega 

dela v znesku 14.953 EUR,  redna delovna uspešnost ni bila izplačana, izplačana je bila delovna 

uspešnost od prodaje blaga in storitev na trgu v znesku 26.308 EUR oz. 30.527 EUR z dajatvami. 

Tabela št.18: delovna uspešnost po letih od 2010  do 2015 

 
LETO/ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Redna delovna 
uspešnost v EUR 

0 0 0 0 0 0 7.401 

Delovna uspešnost iz 
naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu v 
EUR 

26.308, z 
dajatvami 

30.527 

0 27.346, z 
dajatvami 

31.749 

0 16.741, z 
dajatvami 

19.436 

21.996, z 
dajatvami 

25.537  

0 

Delovna uspešnost iz 
naslova povečanega 
obsega dela v EUR 

12.376 14.953 8.232 4.111 0 0 0 

 
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana v znesku 25.558 

EUR za 3.696 delovnih ur, v breme ZZZS-ja pa za 35.076 EUR oz. 3.774 delovnih ur.  
 

 
Tabela št.19: nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme delodajalca in v breme ZZZS v letih 

od 2013 do 2014 

Nadomestila 
osebnih dohodkov 

za boleznine 

2013 2014 2015 Indeks ur 
2013/ 
2014 

   ure  EUR ure EUR ure EUR   

V breme zavoda  4.427 33.915 5.692 46.006 3.696 25.558 65 

V breme ZZZS  5.236 40.816 6.099 60.106 3.774 35.076 62 

                

  9.663 74.731 11.791 106.112 7.470 60.634 63 
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Tabela št.20: nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme ZZZS 

Vrsta obračuna ure Bruto izplačilo 

Boleznina v breme ZZZS 90% do 90 dni 534 3.444 

Boleznina v breme ZZZS 90% nad 90 dni 2.082 22.956 

Krvodajalstvo 64 619 

Nega 367 2.653 

Spremstvo 239 1.337 

Poškodba izven dela ZZZS do 90 dni 168 886 

Poškodba izven dela ZZS nad 90 dni 320 3.181 

SKUPAJ 3.774 35.076 

 

 

Boleznine skupaj predstavljajo 3,9% obračunanih delovnih ur. 

 

Grafikon št.4: nadomestila osebnih dohodkov za boleznine  

 

 
 

 

Drugi stroški dela: 

Tabela št. 21: drugi stroški dela v letu  2013, 2014 in 2015 

Drugi stroški dela v EUR 
 

2013 2014 2015 Indeks 
2015/2014 

Stroški prevoza na delo 53.425,40 54.652,39 49.114,20 90 
Jubilejne nagrade 4.331,33 4.186,95 3.349,56 80 

Odpravnine ob upokojitvi 212,162 0 16.217,30 - 
Solidarnostna pomoč 0 0 0 - 
Regres za letni dopust 34.287,16 36.475,43 38.280,16 105 
Stroški prehrane 69.096,21 74.134,56 76.804,79 104 
Izplačilo nagrade sindikalnemu zaupniku 0 468,67 0 - 
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD d.d.) 19.568,27 10.620,49 5.869,86 55 

SKUPAJ 
 

180.920,53 180.538,49 189.635,87 105 

 

                                                 
2 Podatek se nanaša na poračun odpravnine ob upokojitvi  na osnovi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah 

javnih uslužbencev 
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Grafikon št.5: drugi stroški dela v letu 2013,2014 in 2015 

 

 

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE  

V  letu 2015 je bila obračunana amortizacija v znesku 232.262 EUR in je v primerjavi z letom 2014 
nekoliko večja. 

 

Tabela št.22: amortizacija v letih 2014 in 2015 

 
Amortizacija 2015 2014 Indeks 

 

Opredmetenih dolgoročnih sredstev, 
oprema, drobni inventar 
 

205.325 171.533 120 

Neopredmetenih dolgoročnih sredstev  
 

3.989 3.626 110 

Zgradbe 
 

84.378 82.925 102 

Zmanjšanje amortizacije v breme vira 
 

- 61.430 - 58.169 106 

SKUPAJ 232.262 199.915 116 

 

Amortizacija je obračunana po »Navodilu o načinu in stopnjah odpisa«. Drobni inventar z 
vrednostjo pod 500 EUR, odpišemo takoj ob nabavi. Amortizacija je obračunana po metodi 

enakomernega časovnega amortiziranja in v skladu Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa 
sredstev. 

 

V breme vira smo nadomestili amortizacijo v znesku 61.430 EUR. Znesek je večji v primerjavi z letom 
2014 zaradi nadomeščanja amortizacije v breme virov (namenska sredstva občin ustanoviteljic in 

donacije). 

 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 293.692 EUR:  

 del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 232.262 EUR (končni rezultat skupine 462),  

 del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 

58.258 EUR (podskupina 980) in  
 del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  3.172 EUR (podskupina 922). 
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Amortizacija predstavlja v strukturi celotnih odhodkov 5%. 

 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI 

 
Ostali drugi stroški so v letu 2015 znašali 7.432 EUR, v primerjavi z letom 2014 nekoliko višji. 
 

Tabela št.23: ostali drugi stroški v letih 2014 in 2015 

 
Vrsta odhodkov - skupina 465 2014 2015 Indeks 

Nadomestilo za stavbno zemljišče 
 

3.531 3.808 100 

Prispevki članarin 
 

3.200 3.437 99 

Prispevek za vzpostavljanje zaposlovanja invalidov 
 

0 0 - 

Izdatki za varstvo pri delu 
 

0 0 - 

Sodni stroški in drugi stroški 
 

411 187 13 

Davek od prometa zavarovalnih poslov (KAD d.d.) 
 

0 0 - 

SKUPAJ 7.142 7.432 62 

 

 

6.) FINANČNI ODHODKI 
 
V letu 2015 so znašali finančni odhodki 615 EUR, v primerjavi z predhodnim letom so občutno manjši. 
Finančni odhodki predstavljajo plačila obresti za najeti kredit za investicijo in zneske zaradi 

zaokroževanja. 

 

 
7.) DRUGI ODHODKI  
 
Drugi odhodki - skupina kontov (468) so v letu 2015 znašali 32.423 EUR, in so v primerjavi z letom 

2014 večji. 

 
Večja postavka v tej skupini so donacijska sredstva v znesku 30.000 EUR, ki smo jih nakazali Sindikatu 

zdravstva in socialnega varstva ZD Trebnje. 

 

 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  

 
Prevrednotovalni  poslovni odhodki so v letu 2015 znašali 273 EUR in so v primerjavi z letom 2014 

nekoliko manjši. 

 
V letu 2015 smo oslabili terjatve, ki izhajajo iz neplačanih storitev Dispanzerja za medicino dela, 

prometa in športa. Zaradi stečajnih postopkov nekaterih podjetij, od katerih kljub elektronski izvršbi 
nismo uspeli izterjati plačila, smo na podlagi sklepa te terjatve oslabili. 
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2.3. POSLOVNI IZID 

Zdravstveni dom Trebnje je poslovno leto 2015 zaključil s pozitivnim poslovnim izidom.  

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2014, je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 

290.797 EUR. 
 

Davek od dohodka pravnih oseb ni bil obračunan. Osnovo za davek od pridobitne dejavnosti (presežek 
prihodkov nad odhodki z upoštevanjem nepriznanih odhodkov) smo zmanjšali za možnost upoštevanja 

olajšave za zaposlovanje invalidov, olajšava za investiranje pa je ostala neizkoriščena. 

 
Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 113.328 EUR nižji od doseženega v preteklem letu 

in za 142.706 EUR večji od načrtovanega. 
 

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v bilanci stanja izkazan v 
skupini kontov 98. Na kontu 985 je ugotovljen poslovni izid (razlika med terjatvami in obveznostmi)  

tekočega poslovnega izida in poslovnim izidom iz preteklih let, ki je neporabljen in nerazporejen. 

 

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka 

 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka spremlja gibanje javnofinančnih prihodkov in 
odhodkov. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc na ravni države. 

V izkazu so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2015. Presežek 
prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša v letu 2015 311.705 EUR.  

 
Tabela št.24: prihodki in odhodki iz naslova izvajanja javne službe ter tržne dejavnosti v letih 2014 in 

2015 po načelu denarnega toka 

 
Naziv konta 

 
2014 2015 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

4.178.935 4.232.240 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
 

354.049 388.572 

I. SKUPAJ PRIHODKI 4.532.984 4.620.812 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 3.803.109 
 

3.972.566 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU 
 

322.186 336.541 

II. SKUPAJ ODHODKI 4.125.295 4.309.107 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

407.689 
 

311.705 
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Likvidnostno stanje zavoda, stanje in strukturo zapadlih obveznosti do dobaviteljev in 

uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN): 

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost 

konto 22 – 

kratkoročne obveznosti 

do dobaviteljev 

konto 24 – 

kratkoročne obveznosti 

do uporabnikov EKN 

Skupaj stanje 

na dan 

31.12.2015 

zapadle do 30 dni 0 0 0 

zapadle od 30 do 60 dni 0 0 0 

zapadle od 60 do 120 dni 0 0 0 

zapadle nad 120 dni 0 0 0 

Skupaj 0 0 0 

 

 

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

 
V decembru 2008 smo najeli dolgoročni kredit pri SKB d.d. za investicijo v znesku 450.000 EUR. 
Odplačevanje glavnice in obresti je zapadlo v odplačevanje v letu 2009. 

 
V letu 2015 smo odplačali glavnico v višini 61.875 EUR in s tem kredit dokončno poplačali. 

 

 

2.3.3. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti 

 
Podatki v tem izkazu so razmejeni na dejavnost javne službe in tržno dejavnost. Izkaz prihodkov in 
odhodkov po vrstah dejavnosti je računovodski izkaz, vsebinsko identičen izkazu prihodkov in 

odhodkov določenih uporabnikov.  

 
Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi za 

opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu. V letu 2010 je Ministrstvo za zdravje pripravilo sodila za razvrščanje prihodkov 

ustvarjenih s prodajo blaga in storitev na trgu in javno službo. 

 
Prihodke iz tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki od 

opravljenih storitev za druge koncesionarje (zobotehnične storitve, zdravstvene storitve), prihodki iz 
naslova opravljenih samoplačniških zdravstvenih storitev in nadstandardnih storitev, prihodki iz 

naslova zaračunanih najemnin, finančni prihodki iz naslova obresti za prosta denarna sredstva pri 

poslovnih bankah in drugi tržni prihodki. V letu 2014 nismo imeli vezanih depozitov pri drugih 
poslovnih bankah. 

 

Tabela št.25: prihodki iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v letu 2015 

 
Vrsta prihodkov Prihodki za opravljanje 

javne službe 
Prihodki iz tržne dejavnosti 

Prihodi od poslovanja 
 

4.194.940 375.723 

Finančni prihodki 
 

1.121 0 

Drugi  prihodki 
 

0 400 

Prevrednotovalni prihodki 
 

3.518 0 

SKUPAJ 4.199.579 376.123 

DELEŽ 91,78% 8,22% 
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Grafikon št.6: razmejitev prihodkov iz javne službe in tržne dejavnosti v letu 2015 

 

 
Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je zavod ustvaril 4.199.579 EUR 

prihodkov iz naslova javne službe in 376.123 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti. Ugotovljen je 
bil 8,22% delež prihodkov, ustvarjenih s tržno dejavnostjo in je v primerjavi z predhodnim letom 

nekoliko višji (v letu 2014 8,03%).  
 

Odhodki iz naslova opravljanja javne službe znašajo 3.928.917 EUR in 355.988 EUR iz tržne 
dejavnosti. 

 
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je bilo izvedeno v 

skladu z naslednjimi sodili: 
 

 odstotek, glede na dosežene prihodke, 

 na osnovi internega akta določeni odhodki, ki nastanejo samo iz naslova izvajanja javne 

službe. 
 

Tabela št.26: odhodki iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v letu 2015 

 
Vrsta odhodkov Odhodki za opravljanje 

javne službe 
Odhodki iz tržne dejavnosti 

Material in storitve 
 

1.147.893 76.515 

Stroški dela 
 

2.529.041 257.033 

Amortizacija 
 

213.171 19.092 

Ostali drugi stroški 
 

6.821 611 

Finančni odhodki 
 

565 50 

Drugi odhodki 
 

31.174 2.665 

Prevrednotovalni odhodki 
 

252 22 

SKUPAJ  3.928.917 355.988 

 
Iz naslova izvajanja javne službe izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 270.662 EUR  in 
iz naslova izvajanja tržne dejavnosti presežek prihodkov nad odhodki v višini 20.135 EUR.  

 

Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti je po prejemu soglasja ustanovitelja, osnova za 
izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 
V letu 2015 ni bila izplačana akontacija za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu (v skladu s finančnim načrtom). V letu 2015 je bilo izplačanih 30.527 EUR za plačilo 
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delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 50% dovoljenega obsega 
sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2014. 

 

 
Presežek prihodkov nad odhodki pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti: 

 

 

Tabela št.27: presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v 

letu 2015 

 
 Javna služba Tržna dejavnost 

Prihodki  4.199.579 376.123 
Odhodki 3.928.917 355.988 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 270.662 20.135 
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Priloga: OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 
 

 
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92487 
 
IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA : ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 
 
SEDEŽ UPORABNIKA: Goliev trg 3, 8210 Trebnje 

 
 
 

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA 
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 
za leto 2015 

 
V EVRIH 

 

Zap. 
št. 

NAZIV ZNESEK 
 

1 Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 

20.135,13 

2 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 

0 

3 Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu (1+2) 

10.067,57 

4 Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

10.067,57 

 

5 Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom 

sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu (4 - 2) 

10.067,57 

 

 

 
Pripravila:  
Karmen Lukše, dipl.ekon. 
 
Kraj in datum:   
Trebnje, 17.02.2016      Odgovorna oseba: 
             Mag. VERA ROZMAN, univ.dipl.ekon. 

 
     Žig: 

 
 
 
 
 
 
 
Opomba: 

Zap. 
št. 

Vir podatkov za izpolnitev obrazca: 

1 
 
2 
3 
4 
 
5 

letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5; 

javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega 

odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig  

izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 

seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2) 
dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe 

o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2) 
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