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1. UVOD 

1.1 Uvodna beseda direktorice 

 

Zdravje je in bo za ljudi vedno pomembna vrednota.  Za zdravstveni dom Trebnje pa je ohranjanje 

in izboljševanje zdravja občanov tudi osnovni namen delovanja. Paciente štejemo za partnerje, z 

vsemi njihovimi pravicami in obveznostmi.  Brez pacientov ni našega obstoja. Na nas je, da jih 

vodimo skozi proces obravnave v skladu z njihovimi pričakovanji in potrebami, ob upoštevanju 

pravil in doktrin. Naše delovanje je usmerjeno v zagotavljanje kakovostne, pravočasne, varne 

strokovne in prijazne zdravstvene oskrbe.  

 

Dogajanje v letu 2018 je bilo dinamično, vendar smo uspeli obvladovati tveganja in zadovoljivo 

reševati sprotne izzive. Na koncu vedno štejejo rezultati.  Z veseljem in ponosom ugotavljamo, da 

smo bili v letu 2018 uspešni. Zagotovo med najboljšimi. Vsi pa vemo, da uspeh ne pride sam po 

sebi. Vsak izmed zaposlenih  se je v skladu s svojimi zmožnostmi, priložnostmi in pripravljenostjo 

trudil, da  lahko ponovno s ponosom predstavimo dosežene rezultate v letu 2018.  

 

Leto 2018 je v veliki meri zaznamovala rast, tako pri obsegu dejavnosti in številu zaposlenih kot pri 

prihodkih. Dolgoletni trud za povečanje programa se je poplačal s tem, da smo pridobili dve novi 

ambulanti družinske medicine in program mladinskega zobozdravstva. S tem smo prebivalcem 

našega področja omogočili, da lahko spet brez večjih težav izberejo osebnega zdravnika oziroma 

otroškega zobozdravnika.. Dodatno pa smo pridobili projekt nadgradnje preventive, ki vključuje 

center za krepitev zdravja, ki je tesno povezan z zdravstveno vzgojnim centrom. Gre za pomembno 

pridobitev na področju preventivne dejavnosti. Zavedanje, da preventiva bistveno pripomore h 

kvaliteti življenja, ki je v zdravstvu že obstajalo, je prešlo tudi na politiko in financerje. Naloga vseh 

sodelavcev centra za krepitev zdravja pa je, da to zavedanje prenesejo med vse prebivalstvo, 

posebej še na ranljive skupine. Pri določenih programih (pediatrija, fizioterapija, patronaža) še 

beležimo veliko preseganje plana, zato se bomo v prihodnje prizadevali za širitve še pri teh najbolj 

kritični programih 

 

Tudi na račun novih programov, delno pa na račun dviga cen storitev, obračunanih do ZZZS smo 

povečali prihodke, prejete s strani zavarovalnice na 4.044 tisoč eur oziroma za 13,59 %. Tudi iz 

naslova tržne dejavnosti smo povečali prihodke in sicer za 14,86%.). Zanemarljivi pa niso niti 

prihodki, prejeti zaradi izvajanja projektov. Skupno smo tako ustvarili 5,7 mio prihodkov. Rast 

prihodkov glede na leto 2017 je tako 13,8 %. Presežek prihodkov nad odhodki je tudi bistveno večji 

kot v preteklih letih in znaša 493.941,98 ERU. 

 

Zaradi potreb prebivalstva in zaradi strokovnega razvoja smo bili nosilci dveh projektov in sicer 

projekta »bolečina v hrbtu« in projekta »telemedicine«. Tudi iz naslova teh projektov smo zabeležili 

prihodke, ki so bili v večini namenjeni za nagrade sodelujočih. Konec leta smo pristopili še k 

projektu »razvoj kadrov v športu«, preko katerega smo zaposlili kineziologinjo, ki se v veliki meri 

vključuje v zdravstveno vzgojno delo.  

 

V letu 2018 smo z zanimanjem spremljali vplive spremenjene zakonodaje v zdravstvu. Opažamo, 

da imajo nekateri tudi negativni vpliv na delovanje zavoda (npr. zahteve Zakona o pacientovih 

pravicah, spremembe kolektivnih pogodb…..), zato smo že predlagali, da se pričnejo postopki za 

spremembe posameznih določil. Še vedno pa ni sprejet nov krovni zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju ter poseben zakon o upravljanju javni zdravstvenih zavodov (zastarel 

sistem upravljanja in nagrajevanja). Ravno tako ni bila določena mreža za zdravstveno dejavnost. V 

popolnosti se niso uveljavila niti določila Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (dispečerski 

centri niso zaživeli).  
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Že več let teče v zdravstvu razprava o standardih in normativih po posameznih poklicnih skupinah. 

Za zdravnike družinske medicine in pediatre je bil s sindikatom zdravnikov sicer dogovorjen 

normativ opredeljenih v obsegu 1500 glavarinskih količnikov na zdravnika (cca 1200 pacientov). 

Vse bolj pa ugotavljamo, da zaradi pomanjkanja tovrstnih specialistov teh normativov v praski ne 

bo mogoče doseči še vrsto let. Na ravni države bo potreben tehten razmislek o postavljenih 

normativih. Hkrati pa je potrebno, da financer  dejavnosti  t.j. ZZZS sledi dogovorjenim 

normativom in sicer v smislu, da bo dogovorjen normativ tudi 100 % financiran. Dosedanji sistem 

financiranja splošnih ambulant in pediatrije stimulira presežno opredeljevanje (več opredeljenih, 

več denarja), s čimer pridobijo predvsem koncesionarji. Model financiranja bo potrebno spremeniti, 

če želimo bolj enakomerno obremenitev in višjo kakovost obravnave. Prve tri mesece leta 2018 je 

še veljal Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalni dob, ki je prinesel dodatna plačila za 

zdravnike in zdravstvene sodelavce.  

 

Tako za naš zavod kot za celotno Slovenijo predstavlja veliko težavo pomanjkanje zdravnikov. Na 

razpise za prosta delovna mesta zdravnikov, ki smo jih objavljali, ni bilo odziva. Težave rešujemo s 

pomočjo zunanjih sodelavcev. V veliko pomoč so nam naši specializanti. Brez njih bi prišlo do 

resnih zastojev pri vsakodnevnem izvajanju zdravstvenih programov. 31.12.2018 smo imeli namreč 

zaposlene štiri specializantke družinske medicine in eno specializantko pediatrije.  

 

Že več let opažamo, da pacienti postajajo čedalje bolj zahtevni. Njihova pričakovanja so pogosto 

nerealna in presegajo obseg, ki ga določajo pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Hkrati 

želijo izvedbo storitev v času, ki ni v skladu z našo organizacijo oziroma čakalnimi vrstami. 

Ozaveščeni in podučeni pacienti sicer pozitivno prispevajo k rezultatu zdravljenja. Žal pa napačna 

interpretacija in množičnost nepreverjenih in nepravilnih informacij, predvsem na spletu, pripelje 

do zmede, nesoglasij, celo sporov med zdravstvenimi delavci in pacienti. Pacienti vse bolj 

pričakujejo »instant« rešitev in se pogosto premalo zavedajo svoje vloge v procesu zdravljenja 

oziroma ohranjanja zdravja. Dodatno težavo pa predstavlja tudi velika obremenjenost zdravstvenih 

delavcev z administrativnimi nalogami, ki jemlje preveč dragocenega časa, ki bi ga bilo možno 

nameniti pacientov. Obseg administrativnega in ostalega dela se drastično povečuje tudi v 

podpornih službah (GDRP, zakon o javnem naročanju, zakon o pacientovih pravicah in čakalne 

knjige, z-net…)  

 

Dejstvo je, da je tako pri obravnavi pacientov, kot pri delovanju celotnega zavoda potreben 

multidisciplinaren pristop in povezovanje vseh služb. Da so procesi bolj ali manj nemoteno tekli, 

smo po lastnih kompetencah in možnostih pripevali vsi zaposleni, vsak iz svoje stroke. Poleg 

odličnih zaposlenih so za dobro delo potrebni tudi dobri materialni pogoji. Ker brez razvoja ni 

dolgoročne perspektive, smo investirali razpoložljiva sredstva v medicinsko opremo, pripomočke in 

prostore. V  letu 2018 smo za te namene namenili okoli 230 tisoč eur.   

. 

Nadaljevali smo s projektom ISO 9001. V letu 2018 smo opravili kontrolno presojo po novih 

standardih ISO 9001:2015 

 

Leto 2018 lahko ocenimo kot uspešno. Z veseljem ugotavljamo, da smo glavnino zastavljenih ciljev 

dosegli, za kar so zaslužni vsi sodelavci. Ponosna sem na naš kolektiv in na naše dosežke, ki bodo 

podrobno predstavljeni v nadaljevanju. In z optimizmom zrem v prihodnje leto, ki ga bo 

zaznamovala pestra vsebinska in investicijska dejavnost.  

 

 

Mag. Vera Rozman, univ. dipl. ekon. 
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1.2 Uvodna beseda pomočnice direktorice-strokovne vodje 

 

 

1.2.1 Temeljna izhodišča in usmeritve ZD Trebnje  
 

Zdravstveni dom (ZD) Trebnje je kot zdravstveni zavod na primarnem nivoju zdravstvenega varstva 

zadolžen za preventivno in kurativno zdravstveno varstvo; v okviru tega pa izvajamo aktivnosti za 

ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev. Obseg zdravljenja dnevno prilagajamo potrebam 

občanov. 

 

V letu 2018 smo veliko pozornosti namenili preventivi, saj smo obstoječe programe nadgradili s 

pridobitvijo Centra za krepitev zdravja. Center za krepitev zdravja izvaja individualno svetovanje in 

skupinske delavnice, kjer udeleženci pridobijo strokovne informacije, veščine in podporo za 

dolgotrajno spremembo življenjskega sloga za boljše zdravje in počutje. Centri za krepitev zdravja 

skrbijo tudi za zmanjševanje neenakosti v zdravju, tako, da se povezujejo z lokalnim okoljem, 

posebno s skupinami prebivalstva, ki so bolj ogrožene za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni (v 

našem primeru npr. romska populacija, starejši).  

 

Ne smemo pozabiti tudi vloge ZD Trebnje pri izobraževanju mladih; vključeni smo v izobraževalni 

proces za dijake srednjih šol, študente zdravstvenih fakultet in obeh  medicinskih fakultet ter smo 

pooblaščena ustanova za izvajanje specializacije na področjih, ki jih izvajamo (družinska medicina, 

pediatrija in ginekologija). Naši zaposleni tudi kot predavatelji sodelujejo v izobraževalnem procesu 

na zdravstveni fakulteti in medicinski fakulteti.   

 

V letu 2018 smo bili zelo uspešni tudi pri pridobivanju raziskovalnih projektov; tako smo kot edini 

v Sloveniji pridobili dva pilotna projekta s testiranjem nove klinične poti in sicer za obravnavo 

bolnikov z bolečino v hrbtu in telemedicinsko vodenje bolnikov z arterijsko hipertenzijo in 

sladkorno boleznijo.  

 

ZD Trebnje se v zadnjih letih intenzivno pomlajuje; vsako leto pri nas zaposlitev zaradi upokojitev, 

predvsem pa zaradi širjenja programov, dobivajo novi sodelavci. Za mnoge je zaposlitev kot 

pripravnik ali redno zaposleni v ZD Trebnje prva zaposlitev. Izmed mladih, sposobnih in 

motiviranih dijakov, študentov in pripravnikov smo izbrali že mnogo kasnejših stalnih sodelavcev.    

 

 

1.2.2 Analiza dela v letu 2018 
 

Leto 2018 lahko rečem, da je bilo uspešno. Uspešno je bilo tako poslovno, saj smo dosegli z ZZZS 

dogovorjen program; na nekaterih področjih smo ga ob potrebah naših občanov, ki so presegale 

dogovorjen program, tudi presegli. Poudariti je potrebno, da nam je to uspelo z izjemno 

požrtvovalnostjo zaposlenih; mnogi so delali bistveno več, da smo lahko izpolnili pogodbene 

obveznosti.  

 

Zelo smo veseli, da se letos lahko pohvalimo tudi z eno najboljših ocen zaposlenih. Zaposleni so 

posebej izpostavili možnost za dodatno izobraževanje in strokovni napredek, ki jim ga ZD Trebnje 

omogoča. Sodelavci so v preteklosti izrazili pa so tudi želeli, da bi bili v bodoče še bolj seznanjeni z 

vodenjem zavoda in imeli možnost, da v procesih in pri odločitvah še bolj sodelujemo. Na tem 

področju smo naredili korak naprej: sodelavcem omogočamo dostop do vseh pomembnih vsebin 

preko intranetih strani, vse pomembne informacije so zaposlenim sporočene po elektronski pošti, 
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veseli smo njihovega sodelovanja na različnih sestankih, trudimo pa se tudi, da smo dostopni za 

osebni razgovor s poklicnimi skupinami in posamezniki. 

 

Po letu in pol novega načina organizacije dela službe nuje medicinske pomoči (NMP) in dežurne 

službe s profesionalizacijo ekipe zaposlenih smo poskrbeli za dvig kakovosti obravnave bolnikov. 

Ob pomanjkanju zdravnikov družinske in urgentne medicine v Sloveniji, pa za enkrat še ni mogoče 

zagotoviti, da bi imeli v ekipi stalno prisotnega zdravnika, ki se v delo ekipe še vedno vključuje iz 

svoje redne ambulante; kar predstavlja določno težavo, tako za v ambulanto naročene bolnike, ki 

čakajo, da se zdravnik vrne iz nujne intervencije, kot za samega zdravnika, ki dela na dveh delovnih 

mestih hkrati. Žal do ločitve obeh služb izgleda še ne bo prišlo v bližnji prihodnosti; četudi smo v 

ZD Trebnje s  proaktivno zaposlovalno politiko, dobrimi pogoji dela in odnosi v kolektivu ter 

podporo mladim sodelavcem zagotovili, da smo v zadnjih letih zaposlili že številne mlade 

zdravnice; nekatere pa so še naše specializantke in računamo, da bodo tudi v nadalje naše 

sodelavke. 

  

V letu 2018 smo se veliko izobraževali. Delavce, ki so vključeni v službo NMP in dežurno službo 

(dodatna izobraževanja za zdravnike, diplomirane zdravstvenike in reševalce, ki so pridobili 

nacionalno poklicno kvalifikacijo). Šolanje na zdravstveni fakulteti zaključujeta dve sodelavki v 

programu zdravstvena nega. V letu 2018 sta uspešno opravili specialistični izpit iz družinske 

medicine Jeanette Hrovat in Lana Pivk, ter specialistični izpit iz pediatrije Eva Bahor. Vse tri mlade 

sodelavke smo tudi v nadalje zaposlili. 

  

Tekom rednih izobraževanj smo se izobraževali vsi zaposleni – poseben poudarek smo dali 

izobraževanju iz obvladovanja nujnih stanj, ki smo jih obnavljali in dopolnjevali v simulacijskem 

centru v ZD Ljubljana ter izobraževanjem na področju paliativne oskrbe. Naš cilj je, da bi kronični 

bolniki tudi v zadnjih mesecih in dnevih svojega življenja lahko ostali na svojem domu in bili 

celostno obravnavani s strani usposobljenega zdravnika družinske medicine in patronažne 

medicinske sestre v sodelovanju z opolnomočenimi svojci.  

 

Zaposleni so vključeni tudi v pripravo internih strokovnih izobraževanj, ki jih pripravljamo vsak 

petek. Obravnavane teme so odraz aktualnih potreb;  nekatera so namenjena samo zdravnikom oz. 

sestram, druga pa timom. V letu 2018 smo za zaposlene pripravili tudi delavnice za obvladovanje 

stresa, medgeneracijskega sodelovanja ter obvladovanja okužb. 

 

Sledimo tudi izobraževalnim potrebam laikov v lokalnem okolju. Tako smo preko projekta Milijon 

srčnih točk usposabljali laike za uporabo avtomatskega defibrilatorja, ki so po zaključku 

usposabljanja prejeli naziv prvega posredovalca in so vključeni v mrežo prvih posredovalcev. 

Projekt Milijon srčnih točk se je s koncem leta zaključil; poslanstvo projekta pa se nadaljuje preko 

vključevanja v mrežo za zgodnje bolnišnične defibrilacije.  

 

  

Skrb za lastno zdravje in dobro počutje, dobri medsebojni odnosi in zavedanje zaposlenih, da je 

naše osnovno poslanstvo zagotavljanje visoko strokovne in v odnosu empatične obravnave naših 

bolnikov so naše temeljne usmeritve.  

 

Za visoko kakovost obravnave bolnikov se bomo trudili tudi naprej, veseli pa smo vsake pobude, pa 

tudi konstruktivne kritike, ki nam bo pomagala, da sledimo svojemu poslanstvu.  

 

Prim. prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med. 

Specialistka družinske medicine  
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2 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 

2.1 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 

Telefonska številka:  07 / 348 - 17 – 40 

Šifra dejavnosti:  86.210 

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

2.2 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 in od 1.1.2019 dalje) 

- 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 in od 1.1.2019 dalje), 

- otroško šolskem dispanzerju, 

- dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa, 

- dispanzerju za žene, 

-     psihiatrični ambulanti, 

- fizioterapiji, 

- dispanzerju za mentalno zdravje, 

- patronažni službi, 

- ambulanti za zdravstveno oskrbo obsojencev in pripornikov, 

-    laboratoriju 
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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. 

- preventivni programi za podjetja 

 

2.3 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 je Janja Ahlin, dms 

 

Sestava Sveta zavoda je sledeča 

Občina Trebnje Mateja Povhe 

Anton Zaletel  

Peter Marn 

Občina Mokronog-Trebelno Zdenka Kučič 

Občina Šentrupert Ruža Brcar 

Občina Mirna Stanko Tomšič 

Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije 

Jernej Dežman 

Predstavniki delavcev zavoda: Janja Ahlin 

Elizabeta Žlajpah 

Tomislav Mlinar 
 

 

2. VODSTVO ZAVODA  
 

DIREKTORICA  Mag. Vera Rozman, univ. dipl. ekon 

POMOČNICA DIREKTORICE-

STROKOVNA VODJA  

Prim. prof. dr. Marija Petek Šter, dr.med., 

spec.spl.med. 

STROKOVNI VODJA VII -      GLAVNA 

MEDICINSKA SESTRA  

Mojca Mihevc, dms 
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VODJA LABORATORIJA Darinka Oštir Mevželj, spec. med. biokemije 

VODJA REŠEVALNE SLUŽBE IN NRV Mirko Marinčič, dipl. zdrav. 

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

  

3. STROKOVNI SVET Vsi vodje služb, vsi redno zaposleni 

zdravniki in zobozdravniki, 
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2.4 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 IN NRV 

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 2018 
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3 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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4 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 

4.1 Pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavodov in za pripravo 
letnega poročila 

‒ 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, 88/16 – ZdZPZD in 64/17), 

‒ 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, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 

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

ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi, 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS. 

‒ Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih 

zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17) 

 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 

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

ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 

št. 71/17 – ZIPRS1819), 

‒ 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 in 86/16), 

‒ 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, 100/15, 

84/16, 75/17 in 82/18), 

‒ 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, 100/15 in 

75/17), 

‒ 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), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18), 

‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 

97/09, 41/12), 

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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‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 

7/10, 3/13), 

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

tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010) 

 

 

4.2 Interni akti zavoda 

 

1) Pravilnik o računovodstvu, 

2) Pravilnik o popisu, 

3) Pravilnik o evidentiranju delovnega časa, 

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 2018, 

9) Register tveganj, 

10) Dokumenti sistema kakovosti, 

11) Statut zavoda. 
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5  VIZIJA, POSLANSTVO 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.  
 

5.1 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 
 

 

5.2 VIZIJA 

 

Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno življenje našim občanov ter so 

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

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

in spoštovanja. 
 

5.3 VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE 

 

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

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

skladu z najnovejšimi doktrinami in dognanji.  

Odgovornost: Narava našega dela je neposredno povezana s 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, skrbni 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 
 

5.4 STRATEŠKE USMERITVE 

 

 ohranjanje (oziroma širitev) dejavnosti zavoda in ugodnega poslovnega rezultata 

 zadovoljni uporabniki zdravstvenih storitev in zadovoljni zaposleni 
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 razvijanja 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 

 nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti 

 

Na osnovi strateških usmeritev zavod sprejme dolgoročne in letne cilje zavoda, ki jih dokumentira 

v letnem poslovnem načrtu. 

 

 

 

 

6 CILJI ZAVODA  
 

6.1 Dolgoročni cilji zavoda 

 

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

primarni ravni, ker: 

 je uveljavljena in preizkušena oblika delovanja, 

 na enem mestu nudi organizacijsko in strokovno vodeno zdravstveno varstvo, 

 zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo in stabilnost delovanja javne mreže, 

 zagotavlja enako dostopnost za vse uporabnike in socialne skupine, 

 ni profitno naravnan, vendar kljub temu stroškovno učinkovit in poslovno uspešen, 

 omogoča (večji) nadzor in vpliv javnosti na delo in poslovanje, 

 je nosilec preventivne zdravstvene dejavnosti regije 

 je nosilec in izvajalec ukrepov civilne zaščite na zdravstvenem področju, 

 je nosilec projekta Milijon srčnih točk za naše področje 

 je koordinator in izvajalec izobraževanja prvih posredovalcev 

 predstavlja učno bazo za izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev. 

 
Tabela 1: DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 

 

 

PODROČJE DOLGOROČNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev 

na primarni ravni za potrebe regije oziroma 

vseh uporabnikov zdravstvenih storitev 

- obvladovanje potreb po zdravstvenih 

storitvah, ki so posledica demografskih in 

ostalih sprememb (novi programi, širitev 

obstoječih programov, izobraževanje 

pacientov) 

- vzpostavljanje in uporaba sodobnih 

tehnoloških postopkov, medicinskih 

pripomočkov in doktrin 
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- postavljanje pacienta v središče naših 

aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, 

diskretnost, prijaznost) 

- izvajanje aktivnosti na področju preventivne 

zdravstvene dejavnosti 

 

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 

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 

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. 

 

 

 

 

6.2 Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz strateških ciljev 

 
Tabela 2: PREGLED LETNIH CILJEV IN REALIZACIJE PO PODROČJIH ZA LETO 2018 
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PODROČJE LETNI CILJI Realizacija letni ciljev 

na področju 

izvajanja 

zdravstvene 

oskrbe  

- izpolnitev plana storitev na podlagi Pogodbe o 

izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2018 in 

plana tržne dejavnosti. Sprotno spremljanje in 

ukrepanje predvsem na tistih področjih, kjer se 

pojavlja večje preseganje ali nedoseganja 

programa; 

 

- vzpostavitev projekta centra za krepitev 

zdravja v vseh njegovih pričakovanjih in 

zahtevah 

 

- pričetek obratovanja nove zobne ambulante za 

otroke 

 

- pričetek z delom novih splošni ambulant in 

preusmerjanje pacientov na nove ambulante 

 

- spremljanje napotitev v laboratorij, in 

fizioterapijo ter ukrepanje v primeru 

prekomernega napotovanja (individualna 

obravnava napotovalcev)  

 

- uvedba naročnike knjige v vseh ambulanta in 

dispanzerjih in poraba vrstomatov v vseh 

splošnih ambulantah 

 

- ohranitev obsega poslovanja medicine dela 

vsaj na nivoju 98 % realizacije leta 2017 

- planirane storitve so bile realizirane razen na 

področju povečanih programov (ambulante 

bodo v popolnosti zaživele v roku dveh let). 

Težava je preseganje programa, ki ni plačan s 

strani zavarovalnice in ki izhaja iz potreb 

pacientov. Podrobna poročila so podana v 

nadaljevanju 

- projekt je bil vzpostavljeni in deluje 

 

 

 

- ambulanta je pričela z delom 1.3.2018 

 

 

- pridobili smo dve novi splošni ambulanti,  

 

 

- napotitve smo spremljali in jih obravnavali na 

zdravniških sestankih. Opažamo še določena 

odstopanja 

 

 

- naročniška knjiga in vrstomat delujejo v vseh 

splošnih ambulantah 

 

 

- realizacija v točkah se je povečala glede na 

leto 2017 za skoraj 20 % 

 

na ekonomsko-

finančnem 

področju 

- poslovno leto zaključiti s presežkom 

prihodkov nad odhodki, 

 

- vzdrževanje učinkovitega nadzor nad stroški,  

ki bo rezultiral v obvladovanju  stroškov že 

pred nastankom; striktno spoštovanje zakona o 

javnem naročanju (naročanje v skladu z 

razpisno dokumentacijo) 

 

- izvedba investicijskega vzdrževanja-

rekonstrukcije brez kreditov 

 

- izvesti notranjo revizijo delovanja zavoda 

- v letu 2018 izkazujemo presežek 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).  
- Planirane rekonstrukcije so bile izvedene z 

lastnimi sredstvi 

 

- Revizija je bila izvedena 

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 

utrjevanje zaupanja bolnikov in dviga 

strokovne ravni dela (interni strokovni 

nadzori);  

 

- spremljanje pritožb strank in njihova sprotna 

obravnava ter reševanje 

 

 

- posodobitev ugotavljanja zadovoljstva 

uporabnikov in zaposlenih (vrsta in način 

anketiranja) 

- sistem kakovosti deluje, zunanja presoja je 

potrdila delovanje v skladu s standardi 

 

 

- izvedeni so bili redni in izredni nadzori nad 

kvaliteto dela, običajno s strani nadrejenih 

oziroma posebnih komisij, ter nadzori s 

svetovanjem, kjer večjih nepravilnosti ni bilo 

ugotovljenih 

- vse pritožbe strank so bile obravnavane,. 

Pojavile pa se odškodninske tožbe, ki še niso 

zaključene (zaporniki), ki so predane 

zavarovalnici. 

- Anketni vprašalnik je bil posodobljen, dodane 

nove poklicne skupine. Anketiranje se izvaja 

elektronsko  

na kadrovskem - izvajanje strokovnih izobraževanj zaposlenih 

po posameznih področjih dela v skladu s 

strokovno izobraževanje je potekalo v skladu s 

planom in potrebami 
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področju planom izobraževanja za leto 2018  

 

- pravočasna in zadostna informiranost 

zaposlenih preko sestankov, mailov in 

publikacij in aplikacije za postavljanje 

vprašanj 

 

- zapolniti nezasedena delovna mesta (družinski 

zdravniki, .psihiatri, zobozdravniki, kader za 

CKZ). 

 

- izvedba letni razgovori z zaposlenimi na dve 

leti; 

 

 

informiranost poteka preko sestankov, 

posredovanje informacije preko mail in 

intraneta. Vzpostavljen je bil sistem za 

postavljanje vprašanj 

 

 zaposlili smo nove družinske zdravnike za 

kader za CKZ, psihiatra nismo uspeli dobiti, 

zato smo program oddali koncesionarju 

 

letni razgovori so bili izvedeni 

na področju 

krepitve povezav 

in sodelovanja  

- stalni kontakti med občinami ustanoviteljicami 

in zavodom, z namenom informiranja in 

reševanja skupne problematike; 

 

 

- nenehni pretok informacij med državnimi in 

zdravstvenimi institucijami (Ministrstvo za 

zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov 

Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije); 

 

- stalni kontakti z občinami ustanoviteljicami 

glede izvajanja ter sofinanciranja investicij v 

zavodu in glede krepitev storitev (sestanki 

sveta ustanoviteljic, kontakti glede na 

projekte) 

- vodilni in ostali 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 vzdrževanja, ob upoštevanju 

razpoložljivih finančnih sredstev in ob visoki 

stopnji racionalnosti; 

 

- pridobitev gradbenega dovoljenja za 

rekonstrukcijo severnega trakta 

 

- objava javnega razpisa, izbor izvajalca in 

pričetek izvajanja nadgradnje, 

 

- objava javnega razpisa za preureditev pritličja 

in prvega nadstropja, izbor izvajalca in po 

možnosti pričetek izvajanja preureditve 

- letni plan investicij in investicijskega 

vzdrževanja je bil v pretežni meri realiziran. 

Podrobno poročilo bo predstavljeno v 

nadaljevanju  

 

- gradbeno dovoljenje je bila pridobljeno  

 

 

- razpis je bil izveden, izvajalec je  bil izbran 

 

 

izdelana in potrjene so bile idejne zasnove za 

preureditev prvega nadstropja. Razpis se 

izvede v začetku leta 2019  

 

 

Večina letnih ciljev je bilo doseženih. Pri treh ciljih zasledujemo delno doseganje. 
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6.3 Cilji kakovosti za leto 2018  

 

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. 

 

Za leto 2018 postavljamo naslednje operativne letne cilje za izboljšanje kakovosti in 

učinkovitosti poslovanja: 

 

LETNI CILJI REALIZACIJA CILJEV 

Vzpostavitev elektronskega sistem za 

posredovanje predlogov in vprašanj 

Cilj je bil dosežen 

Ureditev prostorov za referenčno ambulanto in 

zaposlitev nove referenčne sestre (zaposlitev 

ene osebe) 

Cilj je bil dosežen 

Vzpostavitev nove zobne ambulante in 

kadrovske premestitve v zvezi s tem (zaposlitev 

dveh oseb) 

Cilj je bil dosežen 

Zaposlitev pripravnika psihologa in proučitev 

možnosti za vključitev v specializacijo klinične 

psihologije (zaposlitev ene osebe) 

Cilj je  bil delno dosežen. S premembo 

zakonodaje ne moremo več zaposlovati 

pripravnikov, ker nimamo mentorja. 

Zaposlili smo psihologa. 

Pridobitev novih zdravnikov specializantov in 

pripravnikov, proučitev možnosti za vključitev 

specializantov za DMD (zaposlitev dveh oseb)  

Cilje je bil delno dosežen. Zaposlili smo 

samo enega specializanta. Ni bilo več 

kandidatov. 

Preusmeranje pacientov od zdravnikov, ki 

imajo nad 2400 glavarinskih količnikov k 

zdravnikm, ki na novo opredeljuje in obvestilo 

vsem pacientom, ki so opredeljeni pri 

neaktivnih zdravnikih. Obvestiti medije o novih 

zdravnikih in zobozdravnikih. 

Cilj je bil dosežen, aktivnosti so še v teku 

Razširitev antikoagulantne ambulante še na 

zdravstveno postajo Mokronog. 

Cilj je bil dosežen 

Sprememba kadrovske strukture na otroško 

šolskem dispanzerju (prilagoditev sestave tima 

kot jih določa splošni dogovor) 

Cilj je bil dosežen. Zaposleni dve novi 

SMS, aktivnosti še tečejo 

Zaradi tveganja odškodninskih zahtevkov 

pacientov se dvigne zavarovalna vsota (iz 

150.000,00 na 200.000,00) 

Cilj bil dosežen 

 

Cilji kakovosti za leto 2018 so bili v pretežni meri doseženi. Za en cilj se je izkazalo, da ga ni 

možno realizirati zaradi spremembe zakonodaje. Določene aktivnosti še tečejo za dokončno 

realizacijo ciljev. Zaradi nezainteresiranosti zdravnikov za specializacijo iz družinske 

medicine smo zaposlili samo enega specializanta.   
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7 ANALIZA PROCESOV 

   

7.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS za leto 2018 

 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 je bila z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjena v mesecu marcu 2018, kar je v 

primerjavi s preteklimi leti časovno ugodno, saj je bilo zaradi navedenega olajšano planiranje 

in spremljanje realizacije. Osnove in merila, kot temelj za sklepanje Pogodbe, so opredeljena 

v Splošnem dogovoru za leto 2018 in Aneksu št. 1, ki je bil sprejet junija 2018 in Aneksu št. 

2, ki je bil sprejet v decembru 2018. Obsegi osnovnih zdravstvenih programov so se po dolgih 

letih stagniranja v letu 2018 povečali glede na predhodna leta. Trajno smo pridobili  2 tima 

splošne ambulante in 1 tim mladinskega zobozdravstva. V mesecih od junija do septembra 

smo nadomeščali izpade iz ambulante v občini Videm Dobrepolje. V oktobru smo bili s strani 

ZZZS obveščeni, da bodo financirali obseg dejavnosti fizioterapije in zobozdravstva do 20 % 

nad dogovorjenim planom. Z oktobrom smo pridobili tudi program kliničnega farmacevta. 

Ustreznega kadra ni na trgu dela (niti za pogodbeno sodelovanje), zato z izvajanjem programa 

še nismo pričeli. S 1.1. 2019 smo ponovno prevzeli dejavnost ambulante v DSO Trebnje. Vse 

splošne ambulante so pokrite z referenčnimi ambulantami, razen na novo pridobljene 

ambulante.  

 

Več letno smo se trudili zapolniti kadrovsko vrzel na področju psihiatrije. Tudi zato, ker je ta 

dejavnost povezana z delom z zaporniki, smo bili še manj uspešni. Zaradi navedenega smo 

celotno dejavnost psihiatrije prenesli na koncesionarja, ki deluje v našem zdravstvenem domu. 

Za uporabnike s področja upravne enote Trebnje se tako dostopnost do psihiatra ni poslabšala.  

 

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

zastavljene parametre Ugotavljamo, da smo bili pri tem  uspešni, do te mere, da je plačilo 100 

%, razen pri novih programih, kjer je tako stanje pričakovano (še ni dovolj veliko število 

opredeljenih).  

 

Obseg planiranega dela v ambulantah je dogovorjen na osnovi števila timov opredeljenih 

pacientov, pri ostalih dejavnosti (npr. zdravstvena vzgoja, prevozi) pa  na osnovi planiranega 

obsega storitev.  

 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 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. 
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7.2 Realizacija programa, ki so vezani obseg opravljene 
dejavnosti 

 

7.2.1 Opredeljeni pacienti 
 

Konec leta 2018 smo imeli pri aktivnih zdravnikih opredeljenih skupaj 33498 pacientov 

(konec leta 2017 na istih aktivnih zdravnikih 31127), kar je 2372 pacientov oziroma 7 %  več 

kot konec leta 2017 (nekatere osebe so opredeljene na več programih). Opažamo, da nam z 

leta v leto zaupa več pacientov, kar je tudi eden izmed pokazateljev našega dobrega dela. 

Število opredeljenih na aktivnih zdravnikih v splošnih ambulantah se je glede na leto 2017 

povečalo za 12 % (1658 pacientov). Nekaj tega povečanja (1238 pacientov) beležimo na 

osnovi preopredelitev od dveh zdravnikov, ki nista več zaposlena v našem zavodu. V letu 

2018 smo namreč intenzivno pristopili k aktivnostim, s katerimi smo paciente neaktivnih 

zdravnikov skušali preusmeriti k delujočim zdravnikom. Na  ginekologiji se je število 

opredeljenih žensk povečalo za 120 (2 %). 

 

 
Slika 1: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah na dan 31.12 v letih 2014-2018 

 

 
 

 

Pri številu opredeljenih na pediatriji beležimo rahlo povečanja glede na leto 2017 (za 18 

oseb). Vse opredeljene na pediatriji, starejše ob 18 let, smo poskušali preusmeriti na splošno 

ambulanto. Izplen je bil 50 % 
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Slika 2: Število opredeljenih pacientov v otroško šolskih ambulantah na dan 31.12 v letih 2015-2018 

 

 
 

Na področju zobozdravstva beležimo 9 % rast števila opredeljenih glede na konec leta 2017 

(za 575 pacientov), kar je tudi posledica odprtja nove ambulante. 
 

Slika 3: Število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenih ambulantah na dan 31.12 v letih 2014-2018 

 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

26 

 
Poleg samega števila opredeljenih oseb je pomembna tudi starostna in spolna (ginekologija) 

struktura pacientov. Po pravilih ZZZS število opredeljenih pacientov na osnovi teh dveh 

kriterijev spremenimo v glavarinske količnike (pri dejavnosti pediatrije so upoštevani 

glavarinski količniki na dejanske time-brez preventive) 
 

 

Slika 4: Število glavarinskih količnikov po zdravnikih dan 31.12. 2018 

 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

27 

 
 

 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

28 

 

7.2.2 Obseg in značilnosti realizacije programov 

 

 
Tabela 4: PLAN IN REALIZACIJA PROGRAMA 2018 PO POGODBI  (TOČKE) Z  ZZZS IN % 

REALIZACIJE GLEDE NA PLAN IN GLEDE NA PRETEKLO LETO 

 

STORITVE  
Planirani 

timi 

Planiran 

obseg 

Realiziran 
obseg 

2018 

Indeks 
reeal./ 

plan 

Planiran 
obseg 

2017 

Realiziran 
obseg 

2017 

Indeks 
plan18/ 

plan17 

Indeks 

real.18/ 
real.17 

1. SPLOŠNE AMBULANTE  8,5 287.181 230.466 80 235.657 246.946 122 93 

3. OTROŠKI+ŠOLSKI 
DISPANZER 

2,58 89.045 104.754 117 88.758 102.861 100 102 

a) PREVENTIVA 0,85 42.458 40.741 95 40.550 42.385 105 96 

b) KURATIVA 1,73 46.587 64.013 137 48.342 60.476 96 106 

4. DISPANZER ZA ŽENE 1,07 37.682 34.449 91 37.415 34.941 101 99 

a) PREVENTIVA  1.769 1.604 90 1.744 1.501 101 107 

b) KURATIVA  35.913 32.845 91 35.671 33.440 101 98 

5. FIZIOTERAPIJA 4,21 2.182 2.802 128 2.182 2.504 100 112 

6. LOGOPED 1 21.521 21.677 100 21.521 21.648 100 100 

7.PSIHIATRIJA  0 0  7.592 5.018 0 0 

8.PSIHOLOG 0,43 9.255 10.709 115 9.255 10.877 100 98 

9. PATRONAŽA primeri 7,8 10.530 12.315 116 10.530 11.823 100 104 

10  ZOBOZDRAVSTVO-
ODRASLI 

2,21 108.636 124.282 114 108.124 112.968 100 110 

a) ZDRAVLJENJE  43.454 50.143 115 43.249 47.990 100 104 

b) PROTETIKA  65.182 74.139 113 64.875 64.978 100 114 

11. ZOBOZDRAVSTVO-
MLADINA 

2,4 76.944 75.621 98 46.414 49.346 166 153 

12. 
SANIT.(NENUJNI+ONKOL.) 

1,53 152.466 115.475 75 152.466 116.862 100 99 

13. DIALIZA* 1,32 130.995 71.378 54 130.995 55.007 100 130 

14. NENUJNI S SPREM. 0,73 72.606 85.204 117 72.606 165.567 100 51 

15.ANTIKOAGULANTNA 
AMBULANTA 

0,33 17.175 18.219 106 17.175 15.259 100 119 
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Tabela 5: REALIZACIJA PROGRAMA (TOČKE) V LETIH 2014-2018  

 

STORITVE  
Realiziran 

obseg 2014 

Realiziran 

obseg 2015 

Realiziran 

obseg 2016 

Realiziran 

obseg 2017 

Realiziran 

obseg 
2018 

SPLOŠNE AMBULANTE  237.644 247.451 242.817 246.946 230.466 

SA V SOCIALNEM ZAVODU 19.987 5.217 
  

 

OTROŠKI+ŠOLSKI DISPANZER 92.823 97.712 100.553 102.861 104.754 

DISPANZER ZA ŽENE 33.944 35.416 34.434 34.941 34.449 

FIZIOTERAPIJA 1.867 1.785 1.659 2.504 2.802 

LOGOPED 21.679 21.155 21.814 21.648 21.677 

PSIHIATRIJA 6.117 11.778 9.737 5.018 0 

PSIHOLOG 9.026 11.312 11.221 10.877 10.709 

PATRONAŽA 
 

13.023 11.951 11.823 12.315 

ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI 120.222 110.752 113.245 112.968 124.282 

ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA 50.657 49.123 47.458 49.346 75.621 

SANIT.(NENUJNI+ONKOL.) 149.798 150.973 131.711 116.862 115.475 

DIALIZA 118.427 98.005 85.302 55.007 71.378 

NENUJNI S SPREMSTVOM 24.498 9.368 73.767 165.567 85.204 

ANTIKOAGULANTNA AMBULAN. 15.369 15.833 14.887 15.259 18.219 

 

 

7.3 Poročilo o delovanju procesov ter pojasnila k realizaciji in 
doseganju plana  

 

7.3.1 SPLOŠNE AMBULANTE 

 

V povezavi z referenčnimi ambulantami predstavljajo največji delež v obsegu dejavnosti 

zavoda. V letu 2018 smo pridobili dva nova tima in sicer prvega s 1.6. in drugega s 1.8.2018. 

Dodatno smo se vključili v reševanje kadrovske stiske v ambulanti Videm Dobrepolje in za 

trimesečno obdobje prevzeli del njihovega programa. Obseg timov se je tako povečal na 10,5, 

Na osnovi določil splošnega dogovora se prve dve leti novo pridobljene ambulante financirajo 

v obsegu 80 % polnega programa (razen, če ambulanta prej doseže cca 2400 glavarinskih 

količnikov). Po preteku tega obdobja se ambulante financirajo po dejanskem številu 

opredeljenih. Sistem financiranja splošnih ambulant je naravnan tako, da finančno spodbuja 

(pre)veliko opredeljevanje pacientov po posameznem zdravniku, kar je privlačno predvsem za 

koncesionarje. Sistem preživet in zato potreben prenov (spodbujanja kvalitete, ne samo 

kvantitete, približevanje dogovoru, ki sta ga podpisali vlada in FIDES- 1500 glavarinskih 

količnikov na zdravnika).   

 

Obseg realiziranih točk je glede na leto 2017 nižji za 7 % in je najnižji v zadnjih petih letih. 

Tudi planiranega obsega nismo doseli, saj se je plan povečal zaradi novo dodeljenih ambulant. 

Število aktivnih specialistov družinske medicine je bilo na koncu leta največje doslej. Na 

novo smo namreč zaposlili dve specialistki. V prvi polovici leta pa smo honorarno sodelovali 

tudi še s pogodbeno zdravnico, s čimer smo se približali temu, da število zdravnikov ustreza 

številu dodeljenih timov. V veliko pomoč pri delu so bile specializantke, ki so se skladno s 
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programom specializacije vključevale tako v delo v ambulanti, kot po opravljenem internem 

preskusu usposobljenosti tudi v delo na dnevnem terenu, v službo nujne medicinske pomoči 

in dežurno službo.  

 

Število odraslih prebivalcev se je na področju Upravne enote Trebnje je v zadnjih 5 letih 

povečalo za 3 %, kar tudi vpliva na število opredeljenih pacientov pri družinskih zdravnikih. 

Z novo pridobljeni ambulantami je število opredeljenih pacientov na zdravnika v našem 

zdravstvenem domu padlo pod republiško povprečje (10 % zaostajanje za republiškim 

povprečjem). Za paciente to pomeni, da še lahko izberejo zdravnika v našem zdravstvenem 

domu. S finančnega vidika pa to pomeni, da ne prejmemo 100 % plačila za delujoče 

ambulante, kar poslabšuje poslovni rezultat. Splošne ambulante je v letu 2018 obiskalo okoli 

90.000 pacientov, kar pomeni, da povprečno dnevno delujočo ambulanto obišče 46 ljudi (brez 

upoštevanja dela specializantov, ki prevzamejo pomemben del pacientov). Planiran obseg 

storitev se je glede na leto 2017 povečal za 22 % (nove ambulante). Ker nove ambulante še ne 

delujejo v polnem obsegu, smo z realizacijo za planom zaostali za 20 %. Vse potrebe 

pacientov so bile izpolnjene, čakalnih dob na pregled pri splošnih zdravnikih ni.  

 

 

7.3.2 OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER  

 

Po statistični podatkih se je število otrok do vključno 18. leta od leta 2013 povečalo za 7 %, v 

zadnjem letu pa za 55 otrok, kar vpliva tudi na število opredeljenih. Po velikem skoku števila 

opredeljenih v letu 2017, v letošnjem letu beležimo stagniranje števila opredeljenih. Vsem 

opredeljene nad 18 let smo pisno ponudili izbiro zdravnika za odrasle (družinskega 

zdravnika). S tem smo želeli delno razbremeniti pediatre ter omogočiti izbiro ustreznega 

specialista za odrasle osebe, ki še imajo za svojega osebnega zdravnika izbranega pediatra. 

Odziv je bil zadovoljiv (število opredeljeni oseb nad 19 let smo prepolovili), zato bomo  

podobne aktivnosti izvedli tudi v prihodnje. V otroško-šolskem dispanzerju sicer delajo trije 

zdravniki v obsegu 2,58 tima. V letu 2018 je pediatrijo obiskalo 22 tisoč otrok. Povprečno 

dnevno delujočo ambulante obišče 33 otrok. Presegli smo tako planirano realizacijo (17 %) 

kot realizacijo iz leta 2017 (2%). Preventivni program je bil izveden v celoti, tako za 

predšolsko kot za šolsko populacijo. Preseganja beležimo na račun kurativnega programa. V 

okviru dodeljenega programa, ki je v seštevku enak že več let, se namreč povečuje delež 

preventivnega programa, ki je odvisen od števila otrok. Posledično se zmanjšuje kurativni 

program, čeprav je jasno, da več otrok pomeni tudi več bolnih otrok. Kurativni program tako 

bistveno presega planiranega (za 37 %).  

 

Precepljenost otrok (obvezno cepljenje) na našem področju je visoko (97 % -predšolski 

oziroma 99%-šolski) in je višja od povprečja regije ter celo raste glede na pretekla leta. 

Precepljenost zagotavlja kolektivno zaščito. Nadpovprečna (glede na regijo) je tudi 

precepljenost pri neobveznem cepljenju (pnevmokokne okužbe in HPV). Podatki se nanašajo 

na leto 2017, aktualnih podatkov za leto 2018 NIJZ še ni posredoval 

 

 

7.3.3 DISPANZER ZA ŽENE  

 

Obseg timov v dispanzerju za žene ostaja enak že nekaj let. Plan je določen na osnovi 1.07 

tima. Število opredeljenih na zdravnika bistveno presega republiško povprečje. Tudi pri 

realizaciji programa beležimo obseg, ki se med leti bistveno ne spreminja. Za planom 

nekoliko zaostajamo, vendar kljub temu ne beležimo čakalni dob. Plan storitev se nekoliko 
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povečuje na račun večjega števila opredeljenih. Opredeljujemo tudi  vse pacientke, ki se 

obrnejo na dispanzer. V povprečju dispanzer obišče 35 pacientk na aktivni dan (razpoložljivi 

dnevi, zmanjšani za dneve odsotnosti).  
 

V letu 2018 je bilo 267 prvih pregledov nosečnic (2017 pa 277), posledično je bilo nekoliko 

manj preventivnih obiskov nosečnic pri ginekologu in diplomirani medicinski sestri ter tudi 

kurativnih obiskov nosečnic.  

 

Vsako leto se rahlo veča planiran obseg dela tako na področju preventive kot na področju 

kurative. Plan raste zaradi rasti števila opredeljenih pacientk. Glede na to, da smo edini 

izvajalec programa ginekologije na našem področju, opredelimo vse pacientke, ki si to želijo. 

Celokupni program in kurativni program smo opravili v enakem odstotku kot leta 2017. V 

okviru kurativnih obravnav smo odvzeli le 1609 preventivnih brisov, kar je 108 več 

preventivnih brisov kot leta 2017.   

 

Ob koncu leta se je upokojila srednja medicinska sestra, zato je v tim vstopila novo zaposlena.  

Problematično je dejstvo, da imamo samo eno ginekologinjo in da je v času njene odsotnosti 

potrebno zagotavljati pogodbene izvajalce, katerih obseg dela pa zajema le nujne storitve 

zdravljenja in preventive. V bodoče se nagibamo k formiranju dodatnega tima ginekologije, 

seveda ob odobritvi ZZZS.  

 

 
 

7.3.4 FIZIOTERAPIJA 

 

Planiran obseg fizioterapevtskih storitev je v letu 2018 ostal na nivoju preteklega leta 

(prevzem programa koncesionarja). V skladu s Aneksom 2 k splošnemu dogovoru, je ZZZS 

za program skrajševanja čakalnih dob odobril plačilo 20 % preseganja plana. Hkrati pa v letu 

2018 postavili dva kazalca za doseganje plana in sicer število uteži in število primerov. 

Število realiziranih uteži (točk) smo glede na plan presegli za 28 %, število oseb, ki smo jih 

obravnavali pa za 10 %. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da fizioterapija v ZD Trebnje 

opravlja zahtevne obravnave, ki posledično pomeni tudi večje število obiskov posameznikov 

v okviru ene terapije. S tem zagotavljamo boljše rezultate zdravljenja, posledično lahko 

obravnavamo manj oseb na letnem nivoju.  

 

Realizirano število primerov (število oseb, ki so bile obravnavane, s tem da se za primer 

upošteva pacient samo enkrat, čeprav ima več skupin terapij na leto zaradi različni diagnoz) je 

bilo 1017, kar je na nivoju leta 2017. Plan smo presegli za 10 %. Glede na določila Aneksa 2 

k Splošnemu dogovoru za leto 2018 (skrajševanje čakalni dob) nam bo ZZZS plačal 10 % 

preseganje realizacije glede na plan. Ugotavljamo, da se je 113 oseb več kot enkrat pojavilo 

na terapiji v naši fizioterapiji, vendar smo jih lahko upoštevali samo kot en »primer« (plačan 

samo en obseg storitev).  Število različnih ZZZS številk je težje doseči, saj imajo pacienti, ki 

so starejši, letno več kot le en ortopedski ali travmatološki problem. 

 

Zaradi pravil Splošnega dogovora bomo zdravniki, ki napotujejo na terapijo, morali tudi v 

bodoče skrbno paziti, da bodo bolniki praviloma prejeli  samo en delovni nalog letno.  

 

Tudi v letu 2018 ugotavljamo, da potrebe in želje pacientov po fizioterapevtskih storitvah 

večje, kot jih definira plan ZZZS. V manjšem obsegu zato ponujamo tudi samoplačniške 

fizioterapevtske storitve. Vrednost samoplačniški storitev je znašal 4.042,00 eur.  Predvsem 

zaradi prostorske stiske je povpraševanje večje, kot je naša ponudba.   
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V letu 2018 smo poleg programa za 3,7 tima od NIJZ pridobili še projekt Triažni 

fizioterapevt, naša kolegica pa 0,5 delovnega časa dela v CKZ. Zaradi projekta Triažni 

fizioterapevt smo 1.6.2018 dodatno zaposlili fizioterapevtko, da je izvajala program za ZZZS.  

Dve fizioterapevtki z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem specialnih tehnik pa sta izvajali 

naloge projekta. V projekt je bilo vključenih 236 pacientov in glavnina pacientov je 

potrebovala le 3 obiske. 108 jih je imelo samo bolečino v vratu, prsnem ali ledvenem delu (ali 

pa tudi v več predelih hrbtenice), 65 jih je imelo poleg bolečine v hrbtenici še bolečino v roki 

ali nogi, 29 jih je imelo poleg bolečin še mravljinčenje, 34 pa jih je poleg bolečin imelo še 

slabost (parezo) ene ali več mišic. Jasno je, da ne glede na hitrost obravnave vse patologije 

niso take narave, da bi bile rešljive konzervativno, oz. s fizioterapijo. 

 

Fizioterapevtka je v letu 2018 izvedla tudi dve delavnici »Telesna dejavnost-gibanje«, to je 2 

krat 12 srečanj po 90 minut, tri delavnice FIT SEM in tri delavnice kronična BH. Poleg tega 2 

krat mesečno vodi tudi telovadbo za nosečnice v sklopu Šole za starše. Izvajala se je tudi 

telovadba v sklopu delavnice »Zdravo hujšanje«. 

 

V čakalni vrsti je bilo v letu 2018 zabeleženih 1084 vpisov: 312 pod REDNO, 466 pod 

HITRO, 306 pod ZELO HITRO. Čakalne dobe včasih presegajo dopustne, tako s strokovnega 

vidika kot z vidika pacientovih pravic. Povečujejo se predvsem napotitve pod HITRO in 

ZELO HITRO.  

 

Čakalna doba konec leta znašajo za napotitev »zelo hitro«  32 dni, »hitro« 106 dni in za 

napotitev »redno« 166 dni (nekoliko manj konec leta 2017). Konec leta 2018 čaka pod oznako 

»redno« 111 pacientov, pod oznako »hitro« tudi 111 pacientov, pod oznako »zelo hitro« pa 58 

pacientov. 43 napotenih čaka nad dopustno čakalno dobo. Vsi so obveščeni, da je čakalno čas 

daljši in se z njim strinjajo..  

 

 

 

7.3.5 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED IN PSIHOLOG):  

 

Program dispanzerja za mentalno zdravje se izvaja v logopedski in psihološki ambulanti 

(sistematski pregledi otrok in kurativne obravnave otrok). Dodeljen imamo program za 1,43 

tima. Psihologi se vključujejo tudi v delo ambulante medicine dela. Z vključitvijo v projekt 

Nadgradnja preventive in s pričetkom delovanja centra za krepitev zdravja, se psihologi 

vključujejo tudi v njihovo dejavnost. Obseg dela se je toliko povečal, da je bila potreba po 

zaposlitvi dodatnega psihologa (za začetek za polovični delovni čas).  

 

V letu 2018 smo imeli 1816 obiskov v tem dispanzerju. Skupaj smo tako opravili 32.386 točk 

in s tem planiran obseg presegli za 5 %. Kljub temu so potrebe prebivalstva večje od naših 

zmožnosti. Velik je pritisk pacientov iz drugih regij. Na področju je psihologije veliko 

povpraševanje po kurativni obravnavi otrok s psihološkimi težavami. Žal za tovrstne paciente 

na ravni države ni poskrbljeno v zadostni meri. Potrebe pa še naraščajo. V letu 2018 smo 

pridobili program kliničnega psihologa, ki bi lahko obravnaval tovrstne primere. Na trgu 

delovne sile ni na razpolago kliničnih psihologov (niti za pogodbeno sodelovanje), zato 

programa še nismo pričeli izvajati. Smo pa pričeli s postopki, da zaposleno psihologinjo 

pošljemo na specializacijo, ki pa traja štiri leta. V vmesnem obdobju bomo še poskušali 

pridobiti ustrezen kader vsaj za pogodbeno sodelovanje.  
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7.3.6 PATRONAŽA 

 

Patronažna dejavnost in dejavnost nege na domu sta se je v letu 2018 ponovno združili (vse 

zaposlene so imele pogoj- več kot 10 let delovne dobe na tem delovnem mestu- da izvajajo 

dejavnost patronaže)  

Patronažne  medicinske sestre so v letu 2018 skupaj opravile 12.315 primerov-obiskov, kar 

predstavlja 16 % več, kot je bilo načrtovano in 4 % več kot v predhodnem letu. Program 

bistveno presega planiran nivo že vrsto let. Razlogi za to so: hitrejše odpuščanje iz bolnišnic 

(zaradi skrajševanja ležalnih dob v bolnišnicah so pacienti bistveno hitreje prepuščeni v 

domačo oskrbo), naraščanje števila starostnikov in povečevanje kroničnih bolnikov. Zaradi 

preseganja planiranega programa in medicinsko zahtevnejših zdravstvenih storitvah pri 

pacientih, se povečujejo tudi materialni stroški. 

 

V okviru projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov« smo bili v letu 2018 priča 

prenovi programa dejavnosti patronaže. Patronažen medicinske sestre so opravile velik obseg 

izobraževanja  za pridobitev dodatnih znanj.  

 

Z junijem 2018 so patronažne medicinske sestre pričele s projektnimi aktivnostmi na področju 

preventivnih obiskov otročnic, novorojenčkov in dojenčkov. V prvem letu starosti otroka 

družino obiščejo osemkrat: dva obiska sta namenjena otročnici, šest obiskov pa novorojenčku 

oz. dojenčku v predpisanih obdobjih otrokove starosti. Kadar so prisotni kriteriji ranljivosti 

otroka, mame ali družine nov program omogoča do pet dodatnih preventivnih obiskov. Na 

prvem patronažnem obisku, ki se ga opravile v 24 urah po odpustu iz porodnišnice se preveri 

»Seznam za preverjanje varnosti doma«, s čimer se preprečujejo poškodbe pri otrocih. V letu 

2018 so patronažne medicinske sestre ZD Trebnje obiskale 46 nosečnic, 319 novorojenčkov 

in dojenčkov in 232 otročnic, ki so bili obravnavani v skladu z novim programom, ter 

opravile 53 dodatnih preventivnih obiskov. 

 

Aktivnosti zahtevajo tudi nova administrativna opravila (vnos podatkov v obrazec otročnica, 

obrazec dojenček, EPDS vprašalnik, EPDS navodila, obrazec za poročanje pediatru).  

 

Del prenove programa patronaže se nanašajo tudi na starejšo populacijo. Patronažne 

medicinske sestre so pri pacientih preverjale varnost njihovih domov in izvedle 18 ocen 

tveganj za padce.  

 

Dodatno je vsaka patronažna medicinska sestra pripravila analizo svojega terena. Le-ta ji 

predstavlja osnovo za planiranje strokovnega dela za v bodoče 

 

V lokalnih skupnostih je bilo v letu 2018 izvedenih 5 svetovanj: o zdravem načinu življenja in 

gibanju, meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola. 

 

Namen nadgradnje, razvoja in izvajanja preventivnih programov v patronažnem 

zdravstvenem varstvu je, da se bo pripravil standardiziran program, ki se bo poenoteno izvajal 

po celi Sloveniji. Obstoječemu programu se bodo dodale nekatere nove vsebine ter 

stopnjevana intervencija za bolj ranljive družine. Kljub prednostim, ki jih prinaša projekt, pa 

ugotavljamo, da se je obseg dela patronažnih sester zelo povečal. 

 

http://www.nijz.si/sl/nadgradnja-in-razvoj-preventivnih-programov-ter-njihovo-izvajanje-v-primarnem-zdravstvenem-varstvu
http://www.nijz.si/sl/nadgradnja-in-razvoj-preventivnih-programov-ter-njihovo-izvajanje-v-primarnem-zdravstvenem-varstvu
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Naloga patronažne medicinske sestre je zdravstveno-socialna obravnava posameznika, 

družine in skupnosti, zdravstvena nega nosečnice, otročnice in novorojenčka na domu ter 

zdravstvena nega bolnika na domu. Pri svojem delu patronažna medicinska sestra zaznava 

socialno in zdravstveno problematiko ter predstavlja povezavo med službami v zdravstvenem 

domu in lokalno skupnostjo, socialno službo, nevladnimi organizacijami itd. Patronažne 

medicinske sestre izvajajo tudi paliativno zdravstveno nego pacienta v smislu opolnomočenja 

pacienta in njihovih svojcev za zagotavljanje višje kakovosti življenja pri neozdravljivih 

kroničnih boleznih. 

 

 

 

7.3.7 ZOBOZDRAVSTVO  

 

V okviru zobozdravstva izvajamo program zobozdravstva za mladino in za odrasle. V letu 

2018 smo po večletnih prizadevanjih v pogodbi z ZZZS dogovorili dodaten tim mladinskega 

zobozdravstva. Z aneksom 2 smo dodatno pridobili tudi nov program odraslega 

zobozdravstva, ki pa se bo realiziral v letu 2019. 

 

V skladu s Aneksom 2 k splošnemu dogovoru je ZZZS za program skrajševanje čakalni dob 

odobril plačilo 20 % preseganja plana. Žal je bila informacija posredovana šele v mesecu 

oktobru, zato nismo v celoti realizirali povečanega obsega. Bolj uspešni smo bili pri odraslem 

zobozdravstvu. Na programu mladinskega zobozdravstva so se konec leta pojavile nenadne 

daljše odsotnosti zobozdravnikov, zato povečanja programa nismo realizirali. Za realizacijo 

osnovnega programa smo sklenili pogodbo o poslovnem sodelovanju z zunanjim 

zobozdravnikom za obdobje dveh mesecev. Tudi sicer smo imeli kar nekaj kadrovskih težav 

(dve porodniški, ena odpoved pogodbe po dveh mesecih zaposlitve), ki smo jih uspešno 

reševali. 

 

V letu 2018 smo v zobozdravstvu za zavarovalnico opravili 199.903 točk kar je v 30 % več 

kot v predhodnem letu. Plan smo na področju odraslega zobozdravstva presegli za 14 %. 

Presežek programa bo tudi plačan s strani ZZZS. Na področju mladinskega zobozdravstva 

smo za zaostali za planom 2 %. S pridobitvijo dodatnega tima zobozdravnika za mladino se je 

povečal tudi plan točk. Kljub temu, da je bilo v preteklosti neformalno izraženo veliko 

povpraševanje po zobozdravniku za mladino, ugotavljamo, da opredeljevanje poteka 

(pre)počasi, kar je tudi vplivalo na doseganje plana.  

 

Tudi v letu 2018 smo del zobotehničnih storitev oddali zunanjim izvajalcem, predvsem zaradi 

prevelikega obsega dela, pa tudi zaradi tega ker smo želeli kvalitetne storitve za posamezne 

specialnosti. Obseg opravljenih storitev zaposlene zobne tehnice je bil 11 984 točk (2% rast 

glede na leto 2017).  

 

Povprečne čakalne dobe za protetiko znašajo 43 mesecev. 21 oseb čaka na dopustno čakalno 

dobo. Za prvi pregled za zdravljenje odraslih je povprečna čakalna doba 44 dni, za zdravljenje 

otrok pa 105 dni. 

 

Povprečno dnevno delujoča zobozdravstvena ambulanta obravnava 10 pacientov. 
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7.3.8 REŠEVALNI PREVOZI  

 

Program zajema prevoze dializnih pacientov, sanitetne prevoze brez spremstva in nenujne 

prevoze s spremstvom. Nujni prevozi so zajeti v dejavnosti NMP. V letu 2018 opažamo velik 

50 % padec obsega nenujnih prevozov s spremstvom (iz 165.567 točk v letu 2017 na 85.204 

točk v letu 2018). Delno je to dejstvo tudi posledica sprememb pravil ZZZS glede odrejanja 

tovrstnih prevozov. Kljub temu smo plan točk presegli za 17 %. Sanitetni prevozi so ostali na 

nivoju leta 2017 (za planom zaostali za 25%). Sanitetni prevozi, kjer prevladujejo prevozi na 

onkologijo, se odrejajo premišljeno. Ti pacienti se pogosto odločajo za lastne prevoze.  

 

Povečali pa so se dializni prevozi (za 30 %). Kljub temu smo dosegli samo 30 % plana. Vsi 

pacienti, ki so izkazali interes, so bili prepeljani, zato je verjetno plan zastavljen nerealno 

Podrobnejša analiza podatkov pokaže, da gre tudi za prerazporejanje. Dializni pacienti, ki za 

prevoz na dializo potrebujejo spremstvo, se evidentirajo pod kategorijo nenujni s spremstvom. 

Velik obseg prevozov odpade tudi na prevoze pacientov iz DSO, kjer je izvajala dejavnost 

koncesionarka.  

 

V letu 2018 smo se na zahtevo ZD Novo mesto in ZZZS vključili tudi v odvoz pacientov iz 

bolnišnice Novo mesto ob sobotah, nedeljah in praznikih. Po pravilih Splošnega dogovora teh 

storitev nismo dolžni opravljati, gre pa za solidarnostno noto. Problematiko bo potrebno v 

bodoče rešiti generalno. 

 

 

 

7.3.9 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA: 

 

Po povečanju planiranega obsega v letu 2016 smo v letu 2018 na področju antikoagulantne 

ambulante prvič presegli plan za 6 %. Delno je navedeno dejstvo posledica novo vključenih 

pacientov, delno pa dejstva, da smo v antikoagulantno ambulanto vključili nove zdravnike. Ti 

morajo paciente še spoznati ter pridobiti ustrezne izkušnje, ki bodo omogoči lažje odločanje 

glede obiskov in ustreznih terapij.   

 

V obdobju od 1.1. 2018-31.12. 2018 je bilo v antikoagulantni ambulanti vodenih 724 

pacientov, pri katerih je bilo opravljenih 7526 pregledov, od tega je bilo prvih pregledov146. 

Povprečno  na teden opravimo 144 pregledov v vseh ambulantah. 

 

Pacienti imajo predpisana različna antikoagulantna zdravila. Še vedno največji delež 

pacientov prejema zaviralce vitamina K, 41% pa prejemajo nova antikoagulantna zdravila. V 

letu 2018 je bilo pri pacientih, ki prejemajo zaviralce vitamina K, urejenost INR 55%.  

Skupno so bile kot zaplet zabeležene tri velike krvavitve in 12 malih krvavitev, zdravljenje 

smo ukinili/zaključili pri 18 pacientih. Glede na število pregledov v lanskem letu je procent 

zapletov pri bolnikih na AK zdravljenju zanemarljiv in to štejemo kot rezultat dobrega in 

strokovno opravljenega dela.   
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7.4 Poročilo o delovanju procesov ter pojasnila k realizaciji in 
doseganju plana za dejavnosti, ki se plačujejo v pavšalu  

 

 

 

7.4.1 Ambulanta za zagotavljanje zdravstvene oskrbe za obsojence in 

pripornike 

 

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

realizaciji.   

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 pokrivajo štirje zdravniki iz Zdravstvenega doma Trebnje izven rednega 

delovnega časa, s tem, da se dva zdravnika vključujeta občasno. Vsak od zdravnikov ima 

določeno za katere oddelke skrbi in na kateri dan v tednu ima ambulanto. S tem smo dosegli, 

da za posameznega obsojenca skrbi vedno isti zdravnik, ki ga lahko na ta način bolje spozna 

in s tem nudi kvalitetnejšo zdravstveno oskrbo. Ob petkih so za splošno ambulanto zadolženi 

zdravniki po mesečnem razporedu. V splošni ambulanti imamo redno zaposleno svojo srednjo 

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

matično ustanovo.  

 

Psihiatrično zdravstveno varstvo je zaradi specifične populacije izredno pomembno in hkrati 

tudi izjemno zahtevno. Zaradi zahtevne populacije nismo uspeli redno zaposliti psihiatra zato 

smo v letu 2017 sklenili pogodbo z zasebnim specialistom psihiatrom, ki obvladuje delo s to 

specifično populacijo. Pogodbo smo podaljšali tudi v letu 2018. 

  

Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog je prevzela izkušena splošna zdravnica 

Elizabeta Žlajpah, ki je hkrati tudi ena od štirih zdravnic, ki pokrivajo splošne ambulante. 

Opravila je tudi ustrezna usposabljanja. Delovanje centra se je osamosvojilo od psihiatrične 

zdravstvene oskrbe in s tem stabiliziralo. Prej so namreč za zdravljenje odvisnosti od 

prepovedanih drog skrbeli psihiatri, ki so dejavnost opravljali v okviru psihiatrične 

ambulante.  

   

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.  

 

Od leta 2017 imamo tudi imenovanega vodja zdravstvene službe v ZPKZ Dob, 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 ter opravlja ostala potrebna dela za nemoten potek 

aktivnosti v ZPKZ Dob. Za vodjo je bil imenovan Zdenko Šalda.  



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

37 

7.4.1 Ambulante družinske medicine -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. V 2015 smo z 

referenčnimi ambulantami »pokrili« vse splošne ambulante. Brez referenčne sestre ostajajo 

novo formirani timi. Dejavnost je planirana  v višini 7,51 timov zdravnikov, oziroma 3,76 

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

ambulanti. 

 

Na preventivne preglede vabimo opredeljene osebe po 30. letu starosti. Kronične bolnike v 

ambulante napotujejo zdravniki. Te paciente potem na kontrole preglede vabijo referenčne 

sestre, v skladu s klinično sliko in potrebami pacienta. 
 

TABELA 6: Podatki o delovanju RA (število novih pacientov, vključenih v registre RA) v letih 2016-2018 

za leto 2018 

 

 

ZDRAVNIK/ DIAGNOZA Mitić- Šekli- Humar Hrovat Žlajpah Petek Pančur Tratar Šalda  

ZDRAVI 11 10 13 14 20 16 13 10 3  

DEJAVNIKI TVEGANJA 77 20 65 63 120 76 43 44 12  

ARTERIJSAK HIPERTENIZIJA 27 14 52 29 51 45 58 42 8  

ASTMA 6 2 2 4 4 3 7 9 2  

KRONIČNA PLUČNA BOLEZEN 1 1 2 2 4 3 10 5 0  

SLADKORNA BOLEZEN 14 11 21 9 38 26 22 22 2  

DEPRESIJA 9 7 13 6 10 18 16 17 0  

OSTEOPOROZA 2 0 1 3 4 7 5 15 1  

KORONARNA BOLEZEN 5 5 8 4 2 8 12 19 1  

HIPERPLAZIJA PROSTATE 5 8 11 3 7 15 14 17 3  

SKUPAJ 2018 157 78 188 137 260 217 200 200 32 1469 

SKUPAJ 2017 205 162 209 137 404 239 284 224 43 1907 

SKUPAJ 2016 165 206 172 81 220 244 268 246 105 1707 

Število vseh pacientov v RA 1583 1937 1713 1075 2278 2272 2299 1943 329 15429 

   

OPREDELJENI PACIENTI PO 

30. LETU 

1177 1239 1521 710 1994 1898 1859 1639 291 12328 
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Vključenost pacientov po 30. letu v referenčno ambulanto je v povprečju 11,92 %, kar je manj 

kot v letu 2017. Po zdravnikih je vključenost različna, tudi zaradi kadrovskih težav pri 

referenčnih DMS ter velikie odsotnosti zaradi izobraževanj DMS, ki je pričela z delom v RA . 

 

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 s tveganji je tudi predstavljen program centra za krepitev zdravja, ki je bil z 

v letu 2018 prenovljen oziroma dopolnjen.  

 

 

 

7.4.2 Zdravstvena vzgoja za odrasle 

 

Zdravstveno vzgojo za odraslo populacijo v ZD Trebnje izvajamo od leta 2002. Poslanstvo 

tega programa je krepitev zdravja in kakovosti življenja vseh občanov. 

S programom si prizadevamo zmanjšati smrtnost, obolevnost in umrljivost zaradi kroničnih 

nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, raka, kronične bolezni dihal, poškodbe, 

sladkorne bolezni in duševne motenje ter zmanjšati dejavnike tveganja za nastanek kroničnih 

nenalezljivih bolezni, kot so zvišan krvni tlak, zvišan holesterol v krvi, zvišan krvni sladkor, 

čezmerna telesna teža, nezadostna telesna dejavnost, tvegano pitje alkoholnih pijač, kajenje 

in duševni stres. 

Aktivnosti so usmerjene predvsem v izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje v zvezi z 

zdravim načinom življenja ter v aktivno pomoč posameznikom pri ohranjanju zdravega 

načina življenja ali pri spremembi tveganih življenjskih navad. Aktivnosti so za vse 

udeležence brezplačne. 

V letu 2018 je bil Zd Trebnje eden izmed 25 zdravstvenih domov, ki so uspešno kandidirali 

na razpisu Ministrstva za zdravje za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov 

ter njihovo izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. V okviru 

projekta je bil vzpostavljen tudi center za krepitev zdravja (CKZ). 

 

CKZ je organizacijsko-funkcionalna in vsebinska nadgradnja obstoječih zdravstvenovzgojnih 

centrov, ki so bili po sklepu Ministrstva za zdravje leta 2002 vzpostavljeni v okviru 

Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni. CKZ je organiziran kot 

samostojna enota v okviru ZD, z lastnim kadrom in opredeljenim vodjo in je ključna 

organizacijska struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja 

zdravstvenovzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v 

zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih. Nov koncept CKZ 

temelji na udejanjanju javnozdravstvene vloge ZD v lokalnih skupnostih.   

 

Namen vzpostavitve in delovanja integriranih CKZ je usklajeno izvajanje aktivnosti krepitve 

zdravja, integrirane preventive KB in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri vseh 

populacijskih skupinah, aktivnosti vzgoje za zdravje, zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje 

ter zagotavljanje na uporabnika osredotočenih preventivnih obravnav in udejanjanje koncepta 
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skupnostnega pristopa k zdravju v lokalnih skupnostih s posebnim poudarkom na 

vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe.  

 

V CKZ so s ciljem zagotavljanja kakovostnih preventivnih programov, ki se med seboj 

povezujejo in strokovno dopolnjujejo ter jih izvaja za to posebej usposobljen kader, združena 

naslednja področja preventive: 

- izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo,  

- izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in preventivnih obravnav za otroke in 

mladostnike, njihove   starše ter izvajanje preventivnih obravnav za mlade v lokalnih 

skupnostih,  

- izvajanje zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike,  

- izvajanje Programa za krepitev zdravja,  

- izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih 

skupnostih in  

- vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe.  

 

Pričakovane koristi koncepta integracije za uporabnike Preventivnega programa so v večji 

informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti ter sprejemljivejši (geografsko, 

vsebinsko, časovno in metodološko) in ustreznejši (na osnovi potreb) obravnavi. Z vidika 

izvajalcev lahko pričakujemo boljše doseganje ciljev Preventivnega programa, timsko 

(vzajemno) podporo pri vključevanju ranljivih skupin in neodzivnikov (med različnimi 

službami znotraj ZD in lokalnimi deležniki) ter izvajanju obravnav (nove obravnave za 

ranljive skupine, nove in prenovljene obravnave za ogrožene in kronične bolnike), večji 

fleksibilnosti in mobilnosti pri vključevanju in obravnavah, povratnih informacijah o 

vključenosti, kakovosti izvedbe in učinku. 

 
 Tabela 7: REALIZACIJA DELAVNIC V LETU 2018 

 

Vrsta skupinske 

delavnice/individualnega svetovanja 

Plan za leto 2018 Realizacija za leto 

2018 

Življenjski slog 9 9 

Ali sem fit? 8 6 

Dejavniki tveganja 8 9 

Tehnike sproščanja 6 6 

Zdravo jem 3 3 

Gibam se 3 2 

Zdravo hujšanje 2 1 

Podpora pri spoprijemanju z depresijo 2 2 

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo 2 3 

Spoprijemanje s stresom 3 2 

Skupinsko svetovanje za opuščanje 

kajenja 

1 1 

Individualno svetovanje za opuščanje 

kajenja 

6 6 

 

Glede na to, da se je vsebina pri večini delavnic spremenila, ni smiselna primerjava med leti 

 

V letu 2018 ni bilo veliko zanimanja za delavnico »Gibam se in Spoprijemanje s stresom«, 

zato je bila izvedene ena delavnica man kot je v letnem planu. Druga delavnica »Zdravo 

hujšanje«, ki traja 16 tednov, se je začela v mesecu novembru zato se bo zaključila v mesecu 
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marcu (do konca leta zaključena samo 1 delavnica). Od leta 2017 se preizkus hoje na 2 km ne 

sme obračunavati pri delavnica »Ali sem fit«, zato je bilo obračunanih samo 6 teh delavnic, ki 

so bile izvedene po novem programu. Ker je bilo več napotitev za delavnico Podpora pri 

spoprijemanju s tesnobo je bila narejena ena delavnica več, kot je v letnem planu.  

V mesecu juniju je CKZ v sodelovanjem Lions klubom izvajal meritve krvnega tlaka, meritve 

krvnega sladkorja, svetovanje o zdravi prehrani in ustrezni telesni aktivnosti (a prireditvi 

Tečem, da pomagam in Trebanjskem košu)  

 

Povezali smo se z CSD in skupaj z njimi vstopamo v romsko naselja Vejar, kjer izvajamo 

meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja, svetujemo o zdravi prehrani, pomenu gibanja, 

kako pomembno je samopregledovanje dojk, SVIT program. 

 

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

svetovnem dnevu sladkorne bolezni in svetovnem dnevu arterijske hipertenzije ter v mesecu 

novembru ob svetovnem dnevu raka na trebušni slinavki in dnevu slovenske hrane. Izvajale 

smo nordijsko hojo v lokalni skupnosti (Mirna, Mokronog). 

 

V Okviru Evropskega tedna mobilnosti smo z občino Trebnje sooblikovali delavnico »Hoja 

kot prometna praksa in krepitev zdravja«.  Sodelovale smo na prvih delavskih igrah in športni 

prireditvi za vse generacije-Povezani v gibanju, ki jih je organizirala občina Mokronog-

Trebelno. Izvedena je bila tudi delavnica v sklopu štirih srečanj o Zdravi hrbtenici na OŠ 

Mokronog.   

 

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.  

 

 

 

7.4.3 Zobozdravstvena vzgoja 

 

Z  zobozdravstveno vzgojo  želimo otrokom že od ranega otroštva naprej prebuditi spoznanje 

o pomembnosti in pravi vrednosti zdravja zob in jih čim prej naučiti, kako bodo lahko zdravje 

zob obdržali skozi vse življenje. Nasmeh je nekaj najlepšega, kar lahko nekomu podarimo, 

zato poskrbimo, da tak tudi ostane. Zobozdravstveno vzgojo izvajamo v preventivnem 

kabinetu, v osnovnih šolah in njihovimi podružnicami ter vzgojno-varstvenih ustanovah. 

Planirana je v obsegu 1,01 tima. 

 

Cilji zobozdravstvene vzgoje: 

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

 oblikovati pozitivne navade za ohranitev zdravja zob in ustne votline; 

 razviti pri otroku, učencu ustrezne higienske navade; 

 motivirati otroke, učence za redne obiske pri zobozdravniku; 

 zmanjšati ali odstraniti strah pred zobozdravnikom; 

 motivirati otroke, učence, da uporablja ustrezne pripomočke za zobno in ustno higieno; 

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

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

votline. 

 

V zobozdravstveno vzgojo so v letu 2018 vključene osnovne šole in njihove podružnice. To 

so:  

 Osnovne šole: OŠ Trebnje, OŠ Veliki Gaber, OŠ Šentrupert, OŠ Mokronog, OŠ 

Mirna in OŠPP Mirna 

 Podružnične šole: PŠ Dobrnič, PŠ Dolenja Nemška vas, PŠ Šentlovrenc in PŠ 

Trebelno  

 

Zobozdravstvena vzgoja v Osnovnih šolah: 

Obiski se izvajajo  od 1. do 5. razreda. V 1. razredih, pri šest let starih otrocih, so predvideni  

4 obiski. Vsak obisk je razdeljen na teoretični in praktični del. Drugo šolsko leto se začne s 

predavanji in nadaljuje s tekmovanjem za čiste zobe. Otrokom s pomočjo slik, modela in 

pogovorov posredujemo osnovna znanja o pomenu zob, o pomenu rednega in pravilnega 

umivanja zob, pomenu pomoči staršev pri umivanju zob, o pomenu dobrega žvečenja zdrave 

hrane ter redne obiske pri zobozdravniku. Prilagodimo pa se tudi razumevanju otrok, saj na 

nekaterih šolah želijo manj posredovanja znanja preko pravljic in več osnovnega znanja 

podeliti preko dela s predstavitvijo (power pointa), dela v skupinah in narediti delavnice.  

Delo poteka vsakdanje od torka do petka, razporejeno je po dogovoru. Sem spadajo osnove 

šole ter njihove podružnice. 

 

Otroci od 2. -5. razreda, sodelujejo v akciji »TEKMUJMO ZA ČISTE ZOBE«. To je 

vseslovenska akcija pod okriljem Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva. 

Tekmovanje pomeni preverjanje učinkovitosti ustne higiene, vzbujanje interesa, motivacijo in 

spodbudo za delo naprej. V okviru omenjene akcije je  v začetku šolskega leta otrokom v 

drugem razredu predstavljen potek tekmovanja. V tem uvodu  bomo skupaj poiskali obloge na 

zobeh in ponovili pravilno tehniko umivanja zob. Nadaljnji - nenapovedani obiski bodo 

namenjeni kontroli čistosti zob in individualnemu svetovanju otrokom glede čiščenja zob.  

Redni obiski so se izvajali tudi na OŠPP Mirna, kjer je sodelovanje sestre in vzgojiteljic na 

visoki ravni in na vse načine skupaj motiviramo učence, ki se zelo trudijo. 

 

Zobozdravstvena vzgoja v vzgojno-varstvenih ustanovah: 

Glavnino našega zobozdravstvenega dela in prizadevanj v vrtcu predstavlja neposredno delo z 

otroki. Izvajamo ga v skupinah od 1- leta dalje. Otrokom s pomočjo slik, diapozitivov, 

modelov ter razgovorov posredujemo osnovna znanja o pomenu zob, o pomenu rednega in 

pravilnega umivanja zob, pomenu pomoči staršev pri umivanju zob, o pomenu dobrega 

žvečenja zdrave hrane ter redne obiske pri zobozdravniku. Njihovo znanje in izkušnje pa ob 

vsakem obisku nadgradimo skozi svet pravljic, ki je otrokom najbližji.  V šolskem letu 2018 

so v vsaki skupini bila dva obiska. Vsak obisk je razdeljen na dva dela, teoretični in praktični.  

 

Obisk preventivne sestre je v dogovoru z vzgojiteljicami posameznih skupin, kjer v začetku 

šolskega leta določimo datume kdaj se bo izvajala zobozdravstvena vzgoja. Skupine 

vrtičkarjev imajo možnost prihoda na obisk v dogovoru z vzgojiteljicami posameznih skupin, 

kjer se jim na pozitiven način predstavi zobozdravstvena ambulanta in podrobno razloži zakaj 

in kako je potrebno skrbeti za zobke in na kakšen način  jim pri tem pomaga tudi 

zobozdravnik. Obiski v skupinah so se pokazali, kot zelo pozitivni, saj so nekateri otroci 

izgubili strah pred zobozdravnikom in zaradi teh obiskov tudi začeli sodelovati z 

zobozdravnico.  
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Dodatne  zobozdravstveno-vzgojne aktivnosti: 

 Individualna svetovanja: Enkrat tedensko, vsak PONEDELJEK od 12. do 20. ure, v 

Zdravstvenem domu Trebnje (v kabinetu zobozdravstvene vzgoje). Otroci so 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. Prihajajo tako predšolski 

otroci osnovnošolci in srednješolci, ki obiščejo kabinet 5x. Odrasli zelo povprašujejo 

po individualnih storitvah za odrasle. 

 Roditeljski sestanki in naravoslovni dnevi: Na pobudo učiteljev in vzgojiteljev z 

zobozdravstveno-vzgojnimi temami sodelujemo na roditeljskih sestankih, 

naravoslovnih dnevih, pri pouku zdravstvene vzgoje… 

 

 

 

7.4.4 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. V letu 2018 je začelo veljati novo pravilo, 

da zdravstvena vzgoja ni več obračunana po pavšalu, ampak po storitvah, zato se je povečal 

tudi obseg ur. V prejšnjem letu smo morali, zaradi večjega obsega ur, razširiti zdravstveno 

vzgojne dejavnosti tudi v času poletnih počitnic, vključili smo se v Oratorije, športni teden 

TOP GIM, delavnice za romske otroke v romskem naselju in dejavnosti v lokalni skupni za 

otroke in mladostnike, ki so se izvajale tudi v jesenskih in zimskih mesecih. V letu 2018 smo 

imeli tudi predavanja za starše. Na novo je bila dodana tudi redna vsebina TPO in uporaba 

AED.  

 

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 2018 –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 2 2 Oš 1. razred     

260 

 

2 Osebna higiena Špela Gašperšič 

 

2 2 Oš 2. razred  

         311 

 

3 Zdrav način življenja  

Špela Gašperšič 

2 2 Oš 3. razred          355 

4 Preprečevanje poškodb  

Špela Gašperšič 

2 2 Oš  4. razred   

         222 
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5 Zasvojenost  

Špela Gašperšič 

2 2 Oš 5. razred         132 

6 Odraščanje  

Špela Gašperšič 

2 2 Oš 6. razred        144 

7 Pozitivna samopodoba in 

stres 

 

Špela Gašperšič 

2 2 

 

Oš 7. razred        181 

8 Medosebni odnosi 

 

 

Špela Gašperšič 

2 2 Oš 8. razred        185 

 

9 Vzgoja za zdravo spolnost   

Špela Gašperšič 

2 2 Oš 9. razred        171 

10 TPO Z UPORABO AED  

Špela Gašperšič 

2 2 OŠPP-Mirna         93 

11 Ostale vsebine  

Špela Gašperšič, 

Mirko Marinčič, 

Tanja Kocjan,  

2 2          491 

12 Predavanje za starše  

Špela Gašperšič,  

2 

 

2   

        70 

 SKUPAJ                    2615 

 

 

 

 

Tabela 8: PRIKAZ VSEBINE DELAVNIC IN NJIHOVO TRAJANJE ZA 2018– VRTCI  

zap. 

št. 

NASLOV PREDAVANJA  

(vsebina predavanja)  

PREDAVATELJ ČAS 

PRIPRAVE 

(v urah)/ 

predavanje 

ČAS (v 

urah)/ 

predavanje 

CILJNA 

SKUPINA  

ŠT. 

UDELEŽ. 

1 Zdrava prehrana, Obisk pri 

zdravniku,  Umivanje rok 

 

Špela Gašperšič 

1 1 Vrtec Trebnje  

532 

2 Zdrava prehrana, Obisk pri 

zdravniku,  Umivanje rok 
 

Špela 

Gašperšič 

1 1  

Vrtec Mokronog 

 

       247 

3 Zdrava prehrana, Obisk pri 

zdravniku,  Umivanje rok 
 

Špela 

Gašperšič 

1 1  

Vrtec Šentrupert 

     

        88  

4 Zdrava prehrana, Obisk pri 

zdravniku,  Umivanje rok 
 

Špela 

Gašperšič 

1 1  

Vrtec Veliki 

Gaber 

 

        54 

5 Zdrava prehrana, Obisk pri 

zdravniku,  Umivanje rok 
 

Špela 

Gašperšič 

1 1  

Vrtec Mirna  

 

        174 

6 Predavanje za starše  Petra Mejaš   Vrtec Šentrupert          25 

 SKUPAJ                

        1120 

 

 

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA OB SISTEMATIKI V ŠOLSKEM DISPANZERJU 
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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 ZDRAVEM NAČINU ŽIVLJENJA 30 minut; dms Petra Mejaš, 

Darja Vidmar 

3 razred: PREDAVANJE DOBRA DRŽA 45 minut; dms Petra Mejaš, Darja Vidmar 

6 razred (PREDAVANJE O ODRAŠČANJU 45 minut; dms Petra Mejaš, Darja Vidmar 

8. razred  PREDAVANJE O GIBANJU 60 minut; dms Petra Mejaš, Darja Vidmar 

 

 

 

7.4.5 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. 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. 

 

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 

»Zdrave občine«. V okviru tega projekta se izvaja devet programov in eden izmed njih je tudi 

ŠOLA ZA STARŠE. Oblika dela je skupinska, organizirana kot tečaj. Metode dela so: 

predavanja, razgovor, demonstracija in aktivne vaje. Zdravstveno vzgojno gradivo se 

udeležencem razdeli v pisni obliki. Občasno pripravimo prispevke za lokalne medije. 

 

Šola za starše je razdeljena v tri sklope: 

I. sklop: Zgodnja nosečnost 

II. sklop: Priprava na porod 

III. sklop: Individualna obravnava nosečnic 

 
Tabela 10: POROČILO O OBISKU V ŠOLI ZA STARŠE V ZD TREBNJE ZA LETO 2018 

 

 ženske moški skupaj 

Tečaji zgodnje nosečnosti 101 52 153 

Tečaji priprave na porod 139 106 245 

Individualna obravnava nosečnice 38   
 

 

Predavanj o zgodnji nosečnosti se je udeležila skupno 101 nosečnica, katere je spremljalo 52 

partnerjev (51,5 %). V pripravi na porod je sodelovalo 139 bodočih mamic s 106 partnerji 

(76,3 %). Skupno v Šoli za starše v ZD Trebnje v letu 2018 beležimo 240 slušateljic in 158 
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slušateljev. Bodoče matere je spremljalo 65,8 % partnerjev. Izvajali smo individualno 

obravnavo, udeležilo se jih je 38 nosečnic. 

 
Tabela 11: PRIMERJAVA PODATKOV O UDELEŽBI NA PREDAVANJIH V ŠOLI ZA STARŠE V 

LETIH 2014 - 2018 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ženske 239 261 280 252 240 

Moški 190 184 201 189 158 

Skupaj 429 445 481 441 398 

 

 

 

 
Slika 5: Udeležba po spolu v šoli za starše v obdobju 2014-2018 

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 2018 so v Šoli za starše v ZD Trebnje predavali: 

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

Petra 

2. Medicinska sestra: Ljubelšek Katarina 

3. Diplomirana psihologinja: Jevnikar Jasmina 

4. Diplomirani socialni delavki: Zupančič Mateja, Lipoglavšek Marinka 

5. Diplomirana fizioterapevtka: Vencelj Nataša 

 

 

Ob kontinuiranem spremljanju kakovosti dela šole za starše v letu 2018 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 
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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.  

 

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. 

 

 

 

7.4.6 Nujna medicinska pomoč 

 

Nujna medicinska pomoč (NMP) pomeni izvajanje nujnih zdravstvenih storitev, katerih 

opustitev bi v kratkem vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt pacienta. 

 

Služba NMP je sestavni del mreže javne zdravstvene službe in je organizirana za 

zagotavljanje nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. 

Od leta 2016 je služba NMP v Sloveniji organizirana v skladu s  Pravilnikom o službi nujne 

medicinski pomoči. Za naš zavod Pravilnik določa MO NRV: »mobilna enota nujnega 

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

sestre/diplomiranega zdravstvenika. Deluje tudi zdravnik v okviru tako imenovane DS 3 A 

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«. Decembra 2015 je pričel z delom 

Urgentni center Novo mesto, kamor napotujemo večino urgentnih bolnikov in poškodovancev 

iz našega področja. 

 

V skladu s Pravilnikom bi morali biti že v letu 2016 vzpostavljena dispečerska služba 

zdravstva na ravni Slovenije, vendar do tega še ni prišlo. Opravljen pa je bil nadzor s strani 

Ministrstva za zdravje za vključitev (ugotavljanje pripravljenosti) NMP ZD Trebnje v 

dispečerski center. Zapisnika o nadzoru še nismo prejeli. 

 

Smo pa v ZD Trebnje 1. 6. 2017 prešli na nov način dela v službi nujne medicinske pomoči in 

dežurni službi, s katerim smo naredili velik korak v profesionalizaciji dejavnosti, predvsem 

kar se tiče profesionalizacije kadrov ter organizacije dela. Delo smo organizirali tako, da je v 

ambulanti NMP stalno prisoten diplomiran zdravstvenik, ki pa se vključuje tudi v delo na 

terenu v primeru nujne intervencije. Z boljšo usposobljenostjo kadra in izboljšano 

organizacijo dela smo prispevali k dvigu kakovosti obravnave bolnikov. 

 

Tudi v letu 2018 smo intenzivno izobraževali delavce, ki so vključeni v službo NMP in 

dežurno službo v skladu s pravilnikom (dodatna izobraževanja za zdravnike, diplomirane 

zdravstvenike in reševalce, ki so pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo). 

 

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

namenila 16 % več sredstev kot v letu 2017 (dvig cen in dodatna sredstva).  
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Kljub večjemu medijskemu in internemu opozarjanju na to, da je sistem NMP namenjen 

izključno nujni medicinski pomoči, opažamo povečan obisk v tej ambulanti. Ambulanto NMP 

je namreč obiskalo cca 800 pacientov več (11 %) kot v letu 2018.  

 
Tabela 12: Število obiskov v ambulanti NMP in dežurni službi 2015-2018 

 

Leto 2015 2016 2017 2018 

Število obiskov 5205 5700 7061 7857 

 

V okviru navedenih obiskov so bile izvedene tudi nujne intervencije, ki so podrobno 

analizirane v nadaljevanju. 

 

V letu 2018 smo v naši enoti opravili 474 nujnih intervenciji. Število intervencij je za 24 

intervencij večje od števila intervencij v letu 2017. Večino intervencij smo  opravili na terenu 

(451). 
 

Tabela 13: ŠTEVILO INTERVENCIJ ZA LETA 2014-2018 
 

 

 

 

 
Slika 6: Število intervencij NMP v letih 2014-2018 

 

 
 

 
Tabela14: ŠTEVILO INTERVENCIJ PO POSAMEZNIH MESECIH V LETIH 2014-2018  

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

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 

2016 30 29 39 38 40 42 43 52 37 36 33 41 460 

2017 36 29 38 39 33 39 36 42 49 35 32 42 450 

2018 31 37 54 47 49 50 52 38 29 30 27 30 474 

 

Število intervencij po posameznih mesecih se je gibalo od 27 (november) do 54 (marec).  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Število intervencij               307 441 460 450 474 
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Največ intervencij je bilo v drugem  tromesečju. 

 

Zaradi bolezni smo posredovali v 348 primerih, 115 krat smo nudili NMP poškodovancem. V 

prometnih nesrečah smo oskrbeli 48 poškodovancev. V desetih primerih je šlo za nesrečo z 

dvema poškodovancema, v treh primerih so bili poškodovani po trije udeleženci v prometu in 

enkrat se je dogodila prometna nesreča z petimi poškodovanci.  

. 

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

kmetijah, športnih aktivnostih…) je bilo v primerjavi z lanskim letom približno enako: lani 

80, letos 82. 

 

10 posredovanj je bilo zaradi zastrupitev z alkoholom, zdravili ali drogami, lansko leto 25. 30 

bolnikov ali poškodovancev je imelo v času intervencije jasne znake akutnega alkoholnega 

opoja, lani 40. Tudi v bodoče si lahko želimo nadaljnje zmanjševanje tovrstne problematike. 
 

Tabela 15: ŠTEVILO INTERVENCIJ V LETIH 2014-2018 PO VZROKU 

 
ŠTEVILO 

INTERVENCIJ 
BOLEZNI POŠKODBE ZASTRUPITVE OSTALO 

(laž.klici, 
nepotr.inter.) 

SKUPAJ 

LETO 2014 210 81 16 0 307 

LETO 2015 296 135 8 2 441 

LETO 2016 303 133 23 2 460 

LETO 2017 300 124 25 1 450 

LETO 2018 348 115 10 1 474 

               
 

 

Z urgentnim vozilom in v spremstvu ekipe smo v Urgentni center Novo mesto odpeljali 375 

bolnikov in poškodovancev  (lani 333), v UKC Ljubljana pa 32 (lani 28). 189 bolnikov so 

obravnavali internisti, 145 kirurgi, 53 nevrologi, 11 pediatri, ostale drugi specialisti. 

  

Po ustreznem zdravljenju (v ambulanti NMP ali na domu) je v domači oskrbi ostalo 69 

bolnikov in poškodovanih. 

 

V UKC Ljubljana smo na sodobno zdravljenje srčnega infarkta odpeljali 6 bolnikov(lani 4). 

 

Oživljali smo 11 oseb. Defibrilacija je bila izvršena 4 krat. 3 bolniki so bili v UC Novo mesto 

pripeljani z lastno srčno akcijo. Potrjen je odpust bolnika brez kakršnih koli posledic srčnega 

zastoja. 

 

Nov Pravilnik o službi NMP  uvaja v sistem NMP tudi prve posredovalce. Prve posredovalce 

skladu s potrebami evidentirajo, usposobijo in aktivirajo izvajalci službe NMP na svojem 

območju. Regijski center za obveščanje jih aktivira na zahtevo zdravnika ekipe NMP. V letu 

2018 so bili aktivirani sedemkrat. V minulem letu enota HNMP (helikopterska nujna pomoč) 

v naše intervencije ni bila vključena. 

 

Nov vprašalnika za nadzor enot NMP ocenjevalnega lista sicer ne predpisuje, je pa smiselno 

še upoštevati določila prejšnjega Pravilnikom službi o nujni medicinski pomoči (Ur. l. RS, št. 

106/2008), ki določa ključne normative za ocenjevanje enot nujne medicinske pomoči. 
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Tabela 16: 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 
 

11 min 36 sek 
ŠTEVILO INTERVENCIJ na 1000 prebivalcev 

(Občina Trebnje, Šentrupert in Mokronog – Trebelno = 

20.000 prebivalcev) 

 

8-20 
 

23 

 

DELEŽ OŽIVLJANJ  med vsemi intervencijami 
 

1 % ali več 
 

2,3% 
 

USPEŠNOST OŽIVLJANJ 
 

nad 20 % 
 

27,2% 

 

 

 

7.4.7 Finančni vidik poslovanje dežurne službe in NMP 

 
Tabela 17: Prihodki in odhodki za NMP in dežurno službo (NRV in DS3A) 

 

 Realizacija  

prihodkov in 

odhodkov v 

letu 2017 

Pogodbena 

sredstva za 

NMP za leto 

2018 

Realizacija  

prihodkov in 

odhodkov v 

letu 2018 

Prihodki od ZZZS 567.743 657.926 658.999 

Prihodki od MZ, občin in donacij    

Odhodki 731.926 680.962 739.997 

-stroški dela 450.528 627.877 483.650 

-stroški materiala 97.181 34.248 98.904 

-stroški storitev 54.416 0 45.660 

-amortizacija 46.060 18.837 45.821 

-drugi stroški (uprava, laboratorij, 

interno vzdrževanje in čiščenje,)  

83.741 0 

 

65.962 

Presežek prihodkov(+)/presežek 

odhodkov (-) 

-164.183 0 -80.998 

 

 

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

imamo. Ker delno pokrivamo dejavnost NMP s pogodbenimi zdravniki, je smiselno da 

stroške podjemnih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju (stroški storitev) v višin 

23.234 upoštevamo kot stroške dela. Veliko odstopanje je pri materialnih stroških. 

Uporabljamo namreč sodobne in dražje materialne. V ZD Trebnjem imamo dobro tehnično 

opremljeno enoto NMP, kar povečuje stroške amortizacije. V letu 2018 tako beležimo 

primanjkljaj na področju NMP v višini 80.998 EUR. 

 

V letu 2018 smo prejeli 16 % več sredstev kot v letu 2017 in sicer na račun zvišanja cen in na 

račun dodatnih sredstev. 

 

Za delovanje službe NMP nismo pridobili nobenih sredstev s strani občin ustanoviteljic, niti 

donacij. 
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V dežurno službo in službo NMP se je vključevalo 7 redno zaposlenih specialistov, 3 redno 

zaposlene specializantke in občasno 4 zunanji zdravniki.  

 

Poleg navedenih se v službo NMP vključuje še 7 zdravstvenih tehnikov-reševalcev (vsi imajo 

opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo). 

 

Za dejavnost NRV imamo zaposlenih pet diplomiranih zdravstvenikov (eden skrajšani 

delovni čas 80 %)  

 

Za potrebe službe NMP uporabljamo 3 nujna reševalna vozila, dve sanitetni vozili in osebno 

vozilo za prevoz osebja (VUZ).  

 

V letu 2018 smo za potrebe službe NMP nabavili novo vozilo urgentnega zdravnika (VUZ) in 

ga opremili v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. Dodatno smo nabavili 

AED, ki je namenjen tudi javni uporabi.   

 

 

 

7.4.8 Dejavnost laboratorija 

 

Diagnostični laboratorij ZD Trebnje opravlja laboratorijske storitve za že obstoječe 

uporabnike iz leta 2018 (uporabniki znotraj ZD, dva koncesionarja, samoplačnik in zapori 

Dob) Z 1.1.2019 bomo zopet opravljali preiskave za ambulanto DSO Trebnje, katere 

naročniki bodo naši zdravniki. Ponovno je bilo potrebno vzpostaviti oddaljeno računalniško 

povezavo (mrežo), da bo izmenjava naročil in izvidov tekoče potekala kot na ostalih 

dislociranih enotah.  

 

V laboratoriju je 6 zaposlenih, od tega vodja – spec. med. biokemije, za krajši delovni čas – 6 

ur/dnevno. Število zadošča za tekoče delo, zaradi odsotnosti zaposlenih pa občasno prihaja do 

preobremenjenosti.   

 

Redno skrbimo za interna in eksterna izobraževanja zaposlenih. V letu 2018 je bilo izvedenih 

nekaj izobraževanj za zdravstveni kader v zavodu, ki je kakorkoli povezan z laboratorijskim 

delom. Udeležba na nekaterih izobraževanjih ni bila zadovoljiva, kar posledično vodi k 

napakam, ki se dogajajo zaradi pomanjkljivega znanja. Pohvalno je sodelovanje nekaterih 

zaposlenih, ki sodelujejo pri POCT analizah in odvzemih za ostale laboratorijske preiskave in 

se trudijo, da osvojijo novosti in spremembe, ki potrebujejo določen čas.  

 

Z reorganizacijo in prehodom nekatere dokumentacije v elektronsko obliko hrambe smo 

zmanjšali količino papirnega arhiva za 50%. 

 

Obseg dela v letu 2018 se je zopet povečal za 14,3% naročil. Največ naročil smo imeli v 

mesecu oktobru, novembru in decembru, najmanj v avgustu. Dnevno sprejmemo okoli 110 

naročil, od tega povprečno 7% nujnih. V primerjavi s prejšnjimi leti se je število nujnih, ki 

nam vzamejo več časa kot redno delo, zmanjšalo. Seveda pa bodo takšna naročila vedno 

obstajala in naša naloga je, da jih tudi upoštevamo in čim hitreje opravimo. 

 

Laboratorij je ustrezno opremljen. V letu 2018 smo nabavili biokemični analizator. Pri tem 

smo nekoliko znižali materialne stroške, saj smo dosegli nižjo ceno za iste reagente, na račun 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

51 

večje porabe kot je bila pred leti. Pri verifikaciji analizatorja smo prejeli tudi večjo količino 

reagentov zastonj, ki smo jih porabili še za redno delo. 

 

V letu 2017 smo začeli s postopkom menjave CoaguChek –ov (PČ – INR) za profesionalne in 

povezavo v sistem IT 1000, ki omogoča boljšo sledljivost kontrol, pacientov in rezultatov 

preiskav. Projekt je bil predstavljen kot neproblematičen in enostaven, naknadno je prišlo do 

nepredvidljivih stroškov in težav v koordinaciji med 4 računalniškimi posredniki, odsotnosti 

laboratorijskega in zdravstvenega kadra ter nesodelovanja nekaterih udeleženih v samem 

procesu. Projekt naj bi bil izpeljan do konca leta 2018, nekaj malenkosti je potrebno še 

urediti. Delo AKA bi bilo veliko bolj enostavno, če bi se odvzemi in analize INR opravljale v 

laboratoriju. Žal to trenutno ni izvedljivo zaradi pomanjkanja laboratorijskega kadra in 

odvzemnega mesta, ki mora biti ločeno od ostalih odvzemov. 

 

V letu 2018 smo povezali analizatorje iz ambulante NMP v laboratorijsko mrežo. V januarju 

2019 smo v mrežo povezali tudi analizator za osnovne urinske analize in Coaguchek za 

meritve INR-jev. Prednost povezanosti v laboratorijsko mrežo je tudi standardiziran izvid, ki 

spremlja pacienta ob transportu v bolnišnico. Od junija so ločeno vodena naročila, ki se 

opravljajo v ANMP (POCT analize – CRP, NT proBNP , D dimer, Troponin I, osnovna 

urinska analiza, merjenje glukoze v kapilarni krvi, INR, occultna kri v blatu in strep A test). 

Povprečno se v ANMP opravi 1-7 naročil laboratorijskih preiskav dnevno.  

 

Notranja, zunanja in medlaboratorijska kontrola kakovosti kontinuirano poteka. Tudi v letu 

2018 so bili rezultati notranje in zunanje kontrole zadovoljivi. Odstopanja smo odkrili pri 

medlaboratorijski primerjavi določanja D Dimera. Zaradi občutno različnih vrednosti 

rezultatov med 4 laboratoriji, je bila izvedena obširna raziskava, v katero je bil vključen tudi 

proizvajalec reagentov. Rezultati so pokazali, da je težava v specifičnosti uporabljenih 

različnih protiteles. Na srečo rezultati našega analizatorja ustrezajo klinični sliki  

 

 

 

7.4.9 Projekt »Bolečina v hrbtu« 

 

Glavni cilj projekta »Bolečina v hrbtu« (BH) je zmanjšati psihosocialne in finančne posledice 

bremena, ki ga prinaša pojavljanje bolečine v hrbtu v delovno aktivni populaciji. Bolečina v 

hrbtu je namreč zelo pogost pojav in eden glavnih vzrokov za odsotnost z dela ter obisk pri 

zdravniku. Z njo se vsaj enkrat v življenju sreča skoraj vsak in predstavlja drugi najpogostejši 

razlog za odsotnost z dela. Kar tri četrtine izmed skupno 278.052 prvih obiskov zdravstvenih 

ambulant v Sloveniji zaradi »bolezni hrbta« je bilo na račun diagnoze iz skupine »bolečine v 

hrbtu«, ki vključuje diagnoze kot so bolečina v vratu, torakalni hrbtenici, križu, išias, okvara 

korenin, vnetje maščevja v predelu vratu in hrbta ter druge neopredeljene bolečine v hrbtu. 

Najpogosteje so bili zaradi težav s hrbtom z dela odsotni pacienti, stari med 50 in 54 let, 

bolniška odsotnost pa je v povprečju trajala 25 dni,  

 

Na razpisu, katerega nosilec je bil NIJZ, je bil za izvajanje aktivnosti projekta BH izbran 

Zdravstveni dome Trebnje. V projekt smo vključili preko 300 pacientov, preko katerih smo 

testirali primernost novih interdisciplinarnih smernic za obravnavo pacientov z BH v realnem 

okolju. Spremljali smo učinkovitost pilota ter zbirali podatke za evalvacijo rezultatov 

razvojnega in pilotnega dela projekta. Projekt je potekal od maja do decembra 2018. V 

nadaljevanju pa smo pacientom ponudili tudi samoplačniške storitve vadbe, prilagojeni 

ljudem s težavami v hrbtu (preventiva). 
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Glavni namen projekta je zmanjšanje psihosocialnih in finančnih posledic bremena, ki ga 

prinaša pojavljanje bolečine v hrbtu v delovno aktivni populaciji. V okviru projekta smo si 

zadali tri cilje: 

 izboljšanje zdravstvene obravnave ljudi z bolečinami v hrbtu, 

 izboljšanje preprečevanja bolečine v hrbtu v delovno aktivni populaciji (preventiva)  

 izboljšanje preprečevanja bolečine v hrbtu v splošni populaciji. 

 

Naloga projekta BH je bila izboljšanje dostopnosti pacientov z bolečino v hrbtu do 

zdravstvene obravnave in priprava enotnih interdisciplinarnih strokovnih in organizacijskih 

smernic za obravnavo pacientov z BH od trenutka, ko vstopijo v zdravstveni sistem do 

trenutka, ko iz njega izstopijo. ZD Trebnje je aktivno sodeloval pri pravi teh smernic 

 

V okviru projekta so pacienti že ob prvem obisku zdravnika zaradi akutne bolečine v hrbtu 

hitro dobiti ustrezno zdravstveno obravnavo in natančna navodila, kako se čim hitreje 

pozdraviti oz. rehabilitirati, prilagoditi način življenja in v prihodnje preprečiti bolečino v 

hrbtu. Bistveni doprinos projekta je bil, da so imeli tovrstni pacienti prednost pri 

fizioterapevtski obravnavi. Za učinkovito preprečevanje in obvladovanje bolečine v hrbtu na 

delovnem mestu smo vzpostavili tesnejše sodelovanje med zdravnikom medicine dela in 

podjetji v regiji. S tem so delodajalci in promotorji zdravja na delovnem mestu dobili 

strokovno podporo za izvedbo preventivnih ukrepov za preprečevanje bolečine v hrbtu na 

delovnem mestu.  

 

V projektu so sodelovali naslednji strokovnjaki:  

 timi splošnih ambulant,  

 zdravnik medicine dela, prometa in športa,  

 fizioterapevtke ,  

 psihologinja  

 tim centra za krepitev zdravja 

 kineziologinja   

 

Nove strokovne smernice za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu bo NIJZ predstavili 

predstavnikom Ministrstva za zdravje, ZZZS, predstavnikom Združenja družinske medicine in 

Katedre za družinsko medicino, Zdravniški zbornici, Združenju fizioterapevtov Slovenije in 

ostalim deležnikom. Končni cilj projekta BH je, da se smernice razširijo in udejanjijo na 

nacionalnem nivoju ter da se razviti modeli uveden v splošno prakso. Za dosego tega cilja pa 

bo potrebna intenzivna promocija rezultatov pilotnega dela projekta, širitev informacij o 

dobrih praksah, razvitih tekom projekta, na vse še ne vključene deležnike iz primarnega in 

sekundarnega zdravstva ter v sodelovanju z  Ministrstvom za zdravje pripraviti ustrezne 

pravne podlage za podporo novemu načinu obravnave bolečine v hrbtu v praksi (novi delovni 

nalogi za fizioterapijo, ipd.) v skladu z novimi interdisciplinarnimi smernicami.   

 

 

7.4.10 Projekt »Telemedicina« 

 

Telemedicina v zdravljenju kroničnih bolnikov je nova možnost za bolnike z arterijsko 

hipertenzijo in sladkorno boleznijo Z nastopom informacijske dobe in novimi odkritji na 

področju informacijske tehnologije se je razvil nov način medicine – telemedicina. Le ta v 

bistvu predstavlja nov stik med bolnikom in zdravnikom oziroma med zdravnikoma, ki 

temelji na informacijski tehnologiji v namene diagnostike, zdravljenja in spremljanje bolnika.  
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Telemedicina na domu je zasnovana tako, da elektronske naprave (merilec tlaka, merilec 

krvnega sladkorja, pulzni oksimeter…) posredujejo podatke preko interneta v omrežje. 

Zdravstveno osebje podatke pregleda in po potrebi ukrepa. Na osnovi pridobljenih podatkov 

dosedanjih študij so se z uporabo telemedicine na domu izboljšala nadzor nad kronično 

boleznijo, zmanjšala akutna poslabšanja bolezni, trajanje bolnišnične oskrbe ter potreba po 

obiskih v ambulantah. 

 

Zdravstveni dom Trebnje je kot edini v Sloveniji dobil priložnost, da sodeluje v izvajanju 

pilotnega projekta za  primarni nivo, ki vključuje telemedicinsko spremljanje bolnikov z 

arterijsko hipertenzijo in sladkorno boleznijo  

 

V projekt bomo vključili po 100 bolnikov z arterijsko hipertenzijo in sladkorno boleznijo ter 

jih nato razdelili v dve skupini; od katerih bo testna skupina deležna telemedicinskega 

vodenja, kontrolni skupina pa običajnega načina vodenja. Namen projekta je prepoznati 

morebitne prednosti telemedicinskega načina vodenja v smislu izboljšanja vodenja kronične 

bolezni, sprejemljivosti za bolnike in zdravstvene delavce in stroškovne upravičenosti. Projekt 

se je začel v septembru 2018 in se bo nadaljeval v prvi polovici leta 2019 

 

Ideja in želja udeležencev projekta je, da bi v primeru ugodnih rezultatov telemedicinsko 

vodenje postala dodatna možnost zdravljenja, ki bi bila plačana s strani zdravstvene 

zavarovalnice in s tem široko dostopna 

 

 

7.4.1 Projekt »razvoj kadrov v športu«-kineziolog. 

 

Naloga projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022« je sofinanciranje razvoja kadrov v 

športu, z namenom povečanja kakovosti, konkurenčnosti kadra v športu in njihovih 

kompetenc. Cilj projekta je izboljšanje kompetenc in zmanjševanje neskladij glede na trg 

dela. V projekt se vključujejo doktorski študentje, nekdanji vrhunski športniki, vrhunski 

trenerji in kineziologi.  

 

V obdobju 2016-2022 bo ministrstvo za šolstvo sofinanciralo izvedbo programa skozi delo 

12-ih kineziologov. Partnerji,  ki so vključeni v ta sklop projekta so: ZD Trebnje, ZD Sevnica, 

FITLAB zavod za celostno zdravstveno in kineziološko obravnavo, ZD Črnomelj, OE Kranj 

in OE Radovljica, ZD Murska Sobota in Zdravstveni zavod Revita Ljubljana. 

 

Kineziologi se lahko v projekt vključijo za obdobje največ 28 mesecev. V prvem obdobju se  

udeležujejo predavanj in opravljajo zahtevane obveznosti iz programa „Kineziolog – 

specialist  vadbe za zdravje. Skozi celotno obdobje pridobivajo praktične izkušnje  preko 

izvedbe individualnih ali skupinskih športno-rekreativni programov za vse starostne skupine. 

Predlagane tedenske aktivnosti kineziologa so: 1 dan v tednu izobraževanje, 2 dni v tednu 

izvajanje individualne ali skupinske vadbe - priprava in izvedba vadbe ter spremljanje 

napredka vadečih in 2 dni v tednu vključitev v obstoječe ter tudi nove projekte. 

Kineziologinja se v našem ZD vključuje v delo CKZ, fizioterapije in nadaljuje z vadbami iz 

projekta »bolečina v hrbtu« 

 

Delovna obveznost kineziologa je izvedba aktivnosti skozi 172 ur povprečno mesečno, v 

celotnem obdobju vključenosti v projekt pa izvedba 3920 efektivnih ur. Razpoložljiva 

sredstva za plačilo izvedbe projekta  so 53.939,20 EUR. 
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7.5 Finančna realizacija programov, ki jih financira ZZZS 
  

Tabela 18: Realizirani prihodki iz dejavnosti, ki jih financira ZZZS v letu 2014-2018 in delež v l 2018 

glede na celotne prihodke  ZZZS 

 

Program 

Plačila za 

program 

2014 

Plačila za 

program 

2015 

Plačila za 

program 

2016 

Plačila za 

program 

2017 

Plačila za 

program 

2018 

Indeks 

2018/ 

2017 

Delež 

programa 

SPLOŠNA 784.199 649.501 655.053 678.745 825.049   121,56    20,40% 

REFEREN. AMBULANTE 225.522 428.068 471.369 492.658 512.204    103,97    12,66% 

NMP-skupaj 492.880 514.095 603.835 567.743 658.999    116,07    16,29% 

NMP-B 492.880 514.095 124.005 0 0   

DEŽURNA SLUŽBA 3A     255.118 225.113 298.469    132,59    7,38% 

MOBILNA ENOTA NRV     224.712 342.630 360.530    105,22    8,91% 

PATRONAŽA 270.848 281.634 281.634 245.527 295.715    120,44    7,31% 

NEGA NA DOMU       27.723 0            -      # 

DZŽ 218.815 231.952 242.519 245.389 251.092   102,32    6,21% 

PEDIATRIJA KURATIVA 219.396 217.931 216.223 207.855 215.155  103,51    5,32% 

PEDIATRIJA PREVENTIVA 105.264 115.479 124.355 127.362 129.556    101,72    3,20% 

DOB-SA 197.170 208.517 212.181 209.114 220.548    105,47    5,45% 

ZOB.DEJ.-ODRASLI 128.432 120.840 112.113 106.203 117.799    110,92    2,91% 

ZOB.DEJ.-MLADINA 120.292 124.174 124.646 123.242 211.540    171,65    5,23% 

DOB-PSIHIATER 79.732 106.498 108.452 106.730 112.694   105,59    2,79% 

FIZIOTERAPIJA 70.766 71.545 78.770 106.513 127.600    119,80    3,15% 

DOB-ZDRAV.OD DROG 67.887 69.129 70.448 69.313 73.137    105,52    1,81% 

ZDRAV.VZGOJA 44.260 41.380 43.491 38.810 61.169    157,61    1,51% 

DISP. ZA MENT. ZDRAVJE 56.386 57.482 63.034 57.830 60.936 105,37 1,51% 

ZOBOZD.VZGOJA 36.527 37.098 37.863 37.302 37.394   100,25    0,92% 

ANTIKOAG.AMB. 38.957 44.112 42.054 42.134 50.789    120,54    1,26% 

DOB-ZOBNA 19.891 30.660 31.220 30.781 32.468    105,48    0,80% 

SANITETNI PREVOZI 5.848 8.958 7.705 7.419 7.665   103,32    0,19% 

NEN.REŠ.PREV.S SPREM 2.029 791 6.456 5.459 5.756   105,44    0,14% 

DELAVNICE CINDI 6.973 12.504 8.734 15.504 24.971   161,06    0,62% 

SPEC.AMB.PSIHIATRIJA 13.965 23.233 24.326 10.670 0           -      0,00% 

FARMACEV.SVETOVANJE       522 12.243   0,30% 

SKUPAJ: 3.257.364 3.408.810 3.566.470 3.560.548 4.044.483    113,59    100,00% 

Nadgradnja preventive in 

CKZ 
    103.836,09   

Projekt BH     30.950,00   

Projekt telemedicina     8.500,00   

Projekt OI komite-

kineziolog 
    1.775,04   

 

V skupnem obsegu beležimo v letu 2018 13,59 % večji prihodek kot v letu 2017  iz naslova 

pogodbe z ZZZS. Cene so se v letu 2018 dvignile za 5 %. Povečal se je delež splošnih 

ambulant v skupnem prihodku zaradi dveh novih ambulant. Na celotne prihodke vpliva tudi 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

55 

delež, ki ga financirajo prostovoljne zavarovalnice. V letu 2018 smo pridobili še povečan 

dodatni program mladinskega zobozdravstva. Ostali programi se gibajo v skladu s planiranim 

obsegom in so približno na nivoju preteklega leta.  

 

 

 

7.6 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. 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 8,6 % vseh 

prihodkov zavoda (malenkost nižji delež kot leta 2017). Prihodki iz tega naslova so se, glede 

na leto 2017, povečali za 14 %. Največji delež tržnih prihodkov predstavlja izvajanje 

zdravstvenih storitev v okviru  dispanzerja za medicino dela, prometa in športa in sicer 54 %. 

Veliko rast prihodkov iz tržne dejavnosti beležimo v zobozdravstvu (26 %), nekaj več 

prihodkov je tudi na račun dežuranja na prireditvah in reševalnih prevozih ter na račun 

cepljenja 

 

 
TABELA 19: VREDNOST TRŽNE DEJAVNOSTI V EUR PO PROGRAMIH ZA LETO 2014 -2018 

 

Program 2014 2015 2016 2017 2018 

SA POTRDILA 1.103,00  856,00      320,00  192,00  32,00  

ULTRAZVOK  2.903,00   4.609,63   14.469,00   15.005,00    16.642,00  

ZOBNA 54.682,66   57.511,98    75.005,75  95.736,90    96.679,72  

OSNOVNA DEJAVNOST 33.324,55    37.641,79     37.464,85    42.706,94 48.310,4 

FIZIOTERAPIJA       4.536,2 4.042,77 

NMP  688,63    72,16  1.672,48   5.124,96     2.445,60  

REŠEVALNA   323,63   1.564,83     2.143,14   585,95   1.286,65  

DMDPŠ  212.669,42  222.390,99 216.301,98   236.885,66  293.547,32  

NAJEMNINE 16.098,90  19.238,08  18.665,79   20.453,62  20.303,32  

PROVIZIJA + ZDR. STOR.   21.882,08 .456,50   14.952,36   4.647,60  5.885,63  

SKUPAJ 343.675,87 361.341,96 380.995,35 425.874,83 489.175,41 

 

 

 

7.6.1 Dispanzer za medicino dela, prometa in športa 

 

Največji delež tržne dejavnosti odpade na dispanzer za medicino dela. Glavna dejavnost 

dispanzerja za medicino dela, prometa in športa je aktivno zdravstveno varstvo delavcev. 

Pomembni so tudi zdravstveni pregledi kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil. V 
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manjši meri se opravljajo preventivni zdravstveni pregledi športnikov in zdravniški pregledi 

zaradi ugotavljanja zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja. 

 

Zdravstveni dom Trebnje je kot izvajalec medicine dela pridobil številne stalne stranke, tudi 

iz oddaljenejših krajev. Zaradi gospodarskega vzpona se je že tako visoko nadpovprečen 

promet še dodatno povečal. Kljub veliki prizadevnosti ekipe dispanzerja so se zaradi tega 

začele pojavljati čakalne dobe, ki pa so krajše od ostalih izvajalcev.  

 

Slika 7: Realizacije v DMPŠ v točkah v obdobju 2003-2018 

 

 
 

 
TABELA 20: OPRAVLJENE STORITVE (primer in vrednosti v EUR)  V DISPANZERJU ZA 

MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA V LETIH  2014 do 2018  

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Št. 

primerov 
Vrednost 

Št. 

primerov 
Vrednost 

Št. 

primerov 
Vrednost 

Št. 

primerov 
Vrednost 

Št. 

primerov 
Vrednost 

2.970 212.669 2958 222.390 2978 216.302 3321 236.886 3725 293.547 

 

 

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa je v letu 2018 opravil 12 % več storitev kot v 

letu 2017 (primeri). Prihodki iz tega naslova pa so se povečali za 24 %, kar je  posledica 

rahlega dviga cen in zahtevnosti primerov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

57 

7.7 Poročilo o finančnem poslovanju 

 

 

7.7.1 Poslovni izid 

   
Tabela 21: POSLOVNI IZID PO LETIH 2014-2018 V EUR 

 
  LETO 2014 LETO 2015 LETO fizio LETO 2017 LETO 2018 INDEKS 

2018/2015 

PRIHODKI 4.406.000 4.575.702 4.772.631 5.012.454 5.705.880 114% 

ODHODKI 4.001.876 4.284.905 4.322.485 4.765.779 5.211.938 109% 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 

ODHODKI 

404.124 290.797 450.146 246.675 493.942 200% 

DELEŽ PRESEŽKA V PRIHODKIH 9% 6% 9% 5% 8,65% 173%  

 

Leto 2018 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 493.941 €. Rezultat je 

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

7.7.2 Finančni kazalniki poslovanja 

   

   

Tabela 22: Finančni kazalniki poslovanja 2016-2018 

 

KAZALNIK LETO 

2016 

LETO 

2017 

LETO 

2018 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,10 1,05 1,09 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,05 0,05 0,04 

3. Stopnja odpisanosti opreme 0,79 0,82 0,82 

4. Dnevi vezave zalog materiala 0 0 0 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,04 0,05 0,04 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1 1 1 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0 0 

8. Kazalnik zadolženosti 0 0 0 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,20 0,19 0,17 

10. Prihodkovnost sredstev 0,87 0,84 0,97 

 

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. 

 

Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,04, kar pomeni, da 4 % celotnih prihodkov 

odpade na amortizacijo (AOP 870 in AOP 879). Kazalec več let ostaja na približno istem 

nivoju, kar kaže na to, da se obračunana amortizacija giba v skladu z gibanjem prihodkov 

(konstantne nabave) 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. 
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Pri ugotavljanju stopnje odpisanosti opreme upoštevamo podatek popravek vrednosti 

opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 007) in podatek nabavna vrednost 

opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 006). Iz podatka izhaja, da je  

odpisanost opreme 82 %. Iztrošenost  opreme je visoka. Življenjska doba opreme je daljša od 

dobe amortiziranosti. 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 (45%), 

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

 

Podatka o dnevih vezave zalog ne spremljamo, saj ne vodimo materialnega knjigovodstva. 

Ves nabavljen material se takoj prenese na stroške po stroškovnih mestih. Veliko pozornost 

namenjamo temu, da nabavljamo količine, ki ne presegajo 14 dnevne porabe. Dobava je 

namreč tedenska. 

 

Pri kazalcu delež terjatev v celotnem prihodku gre za razmerje med terjatvami (AOP 014 in 

017) in celotnim prihodkom. Konec leta 2018 je kazalec nekoliko manj ugoden. Imeli smo 

več terjatev tako do kupcev kot do ZZZS glede na predhodno leto. Problematične stajajo 

terjatve, ki so uvrščene na dvomljive. Ugotavljamo pa, da je teh terjatev iz leta v leto manj. 

 

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

dogovorjenih dni za plačilo) pokaže morebitne zamude pri plačilih. Vse svoje obveznosti do 

dobaviteljev poravnavano v skladu s plačilnimi roki, zato je koeficient 1 

 

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

do dobavit. AOP 871 / 12) ) pokaže delež zapadlih in neplačanih obveznosti do dobaviteljev v 

povprečnem mesečnem prometu do dobaviteljev. Ker neplačanih zapadlih obveznosti 

nimamo, je ta koeficient 0 

 

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi  ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 

034) pomeni razmerje med kratkoročnimi obveznostmi (do dobaviteljevi in do delavcev, 

zalog ne vodimo) in gibljivi sredstvi (med gibljiva sredstva uvrščamo stanje na TRR, stanje 

blagajni ter terjatve do kupcev).  Indeks je 0,17 (manjši od 1), kar kaže na to, da imamo več 

kratkoročni sredstev kot kratkoročnih obveznosti in posledično solidno likvidnost. Pri 

terjatvah do kupcev imamo majhen delež dvomljivih terjatev. Za kvalitetno oceno pa je 

potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti. 

 

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

nabavni vrednosti AOP 002+004+006) pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na 

enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika 

pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. 

   

 

8 DODATNE DEJAVNOSTI 
 

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

Mesi-avtomatski aparat za merjenje gleženjskega indeksa s katerim smo opravili 110 

preiskav. Ker je s tem aparat možno opraviti preiskave samo na zdravih žilah, smo kot 
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dopolnitev opravili še cca 21 preiskav z ročnim dopplerjem. Preiskave se opravljajo v okviru 

referenčnih ambulant. Obseg preiskav določajo potrebe pacientov in napotitve zdravnikov.  

 

HOLTER RR V letu 2018 je bila opravljena preiskava 234 pacientom. Preiskave opravljamo 

brezplačno. Čakalnih dob ni bilo (razen v času okvar aparatov). 

 

PROJEKT MILIJON SRČNIH TOČK:  

Zdravstveni dom Trebnje s projektom Milijon srčnih točk razvija zgodnjo zunajbolnišnično 

defibrilacijo. 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. 

 

Mreža stalno javno dostopnih AED je na območju ZD Trebnje najbolj razvita v Sloveniji. 

Nekoliko zaostaja občina Šentrupert.  

 

Tabela 23: Stalno javno dostopni AED v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - 

Trebelno (december2018) 

 

Občina 

število 

AED prebivalci površina preb/1AED km2/1AED 

Trebnje* 29 12.063 163 km2 416 5,6 

Mirna 9 2.666 29 km2 296 3,2 

Šentrupert 4 2.827 49 km2 707 12,3 

Mokronog - Trebelno 8 2.844 71 km2 355 9 

SKUPAJ 49 20.400 312 km2 464 7 

*trije AED so postavljeni na mejnem področju, vendar sta že locirani v občini Žužemberk 

 

Za mrežo skrbi ZD Trebnje, ki redno preverja delovanje naprav in skrbi za menjavo elektrod 

in baterij. V letu 2018 smo za občine pripravili predlog pogodbe za ureditev sistema 

vzdrževanja, nadzora in financiranja mreže AED. Občine  bodo o predlogu pogodbe odločale 

v začetku leta 2019 

 

Usposabljanje laikov – prvih pomagalcev je potekalo tudi v letu 2018. ZD Trebnje omogoča 

brezplačno usposabljanje za vsakogar, ki zbere skupino tečajnikov. Brezplačne tečaje iz 

temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED za laike so bili izvedeni v ZPKZ Dob, 

Tomplast, SEP, Drogo-Kolinsko, Društvu upokojencev Mirna. in vulkanizerstvu Vovk. 

 

ZD Trebnje je med prvimi v Sloveniji organiziral prve posredovalce po določbah Pravilnika. 

163 prvih posredovalcev je razporejenih v skupine. Vsaka skupina pokriva določeno ozemlje 

in se jo aktivira preko 112, če na njihovem območju pride do srčnega zastoja.   

 

Ker dispečerska služba zdravstva, ki je osnovni pogoj za delovanje prvih posredovalcev še ni 

ustanovljena, je ZD Trebnje prevzel njeno vlogo. V primeru potreb preko centra za 

obveščanja aktiviramo (po sistemu gasilstva-sms sporočila) prve posredovalce, ki se 

odpravijo na kraj dogodka. Usposabljanje prvih posredovalcev financira ZD Trebnje, čeprav 

je načelno to dolžnost občin. 
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VKLJUČEVANJE V STORITEV eZRAVJE: Vsi zdravniki v ZD Trebnje v vsem obsegu 

(razen ob izpadu informacijskega sistema) izdajajo e-napotnice. Nimamo sicer vzpostavljene 

info točke, ki bila zadolžena za elektronsko naročanje pacientov. E-naročanje izvajajo 

medicinske sestre iz ambulante, kjer je bila izdana e-napotnica.  Medicinske sester opravijo 

elektronsko naročanje za vse paciente, ki to željo izrecno navedejo. Za paciente, ki ne izrazijo 

te želje, naročil ne opravimo zaradi preobremenjenosti ambulant z ostalim delom. 

Informacijska podpora ne omogoča pridobitev podatkov o izvedenih e-naročilih.  

 

Ker v ZD Trebnje nimamo specialističnih ambulant, ne izdajamo zunanjih izvidov in jih ne 

pošiljamo v centralni register podatkov.  

 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI DELEŽNIKI: Zdravstveni dom se je tudi v letu 2018 

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

organizacijami: 

 

Tabela 24: Zunanji deležniki, njihova pričakovanje in vpliv na delovanja zavoda  

 

ZUNANJI 

DELEŽNIK 

NAČIN VPLIVA NA DELOVANJE ZAVODA  

Pacienti in 

svojci 

Najpomembnejši zunanji deležnik so pacienti, ki so postavljeni v središče naših procesov in 

zaradi katerih zavod sploh obstaja 

Občine 

ustanoviteljice 

Z občinami ustanoviteljicami imamo stalne kontakte glede izvajanja ter sofinanciranja investicij 

v zavodu, glede krepitev storitev (sestanki sveta ustanoviteljic, kontakti glede na konkretne 

projekte), glede dolgoročnega strategije razvoja zavoda, glede podeljevanja koncesij 

(konkurenca), glede sodelovanja z lokalnimi društvi in organizacijami, predvsem z zvezi s 

preventivno dejavnostjo in glede izvajanja zdravstvenega varstva na prireditvah. Z občinami 

ustanoviteljicami zasledujemo skupni cilj: dvig kakovosti življenja občanov, zagotavljanje 

optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni za potrebe regije oziroma vseh uporabnikov 

zdravstvenih storitev in obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah, ki so 

posledica demografskih in ostalih sprememb. Občine ustanoviteljice tudi zastopajo interese 

lokalnega prebivalstva. 

ZZZS ZZZS in ostale zavarovalnice so glavni plačnih naših storitev. Z njimi sklepamo letne pogodbe o 

sodelovanja v katerih so določeni vsi pogoji poslovanja. Pri svojem delovanja moramo 

upoštevati tudi Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih sprejema ZZZS in vsa 

njihova navodila in obvestila. ZZZS in ostale zavarovalnice tudi vršijo nadzore nad opravljenimi 

storitvami. Zavod obdobno (mesečno, četrtletno) na zahtevo zavarovalnice poroča o dejavnosti. 

Večina podatkov se zajema »on-line«. Zavarovalnice vršijo administrativno finančni in vsebinski 

nadzor nad opravljenimi in/ali evidentiranimi storitvami. 

Ministrstvo za 

zdravje 

Ministrstvo za zdravje in ostala ministrstva postavljajo zakonske in ostale okvire delovanja 

zavoda. Na osnovi določil zakonodajo nam izdajajo potrebna dovoljenja, soglasja in mnenja. 

Zavod ministrstvu kvartalno poroča o finančnem poslovanju, o zadolženosti, o realizaciji 

programa in o kadrovski zasedbi. Ministrstvu tudi posredujemo ostale podatek, za katere nas 

zaprosi. Ministrstvu posredujemo predloge za izboljšanje okvira delovanja, predloge za širitev in 

spremembe dejavnosti zavoda, v fazi sprejemanja zakonodajo posredujemo svoje predloge na 

tem področju.  S tem vplivala tudi na dolgoročni razvoj zdravstvene politike v Sloveniji. 

Bolnišnice, 

klinični centri 

Zavod ustrezno in učinkovito  sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu diagnostike, zdravljenja 

in rehabilitacije. Sodelujemo z bolnišnicami in kliničnimi centri, kamor napotujemo paciente, 

katerih obravnava presega naše strokovne kompetence. Sodelujemo tudi z zdravstvenimi domovi 

in koncesionarji in sicer tako v okviru Združenja zdravstvenih zavodov kot individualno.  

Združenje 

zdravstvenih 

zavodov 

Združenje zdravstvenih zavodov povezuje člane (zdravstvene domove, zasebnike, bolnišnice in 

klinične centre) in zastopa interese članov. Člane obvešča o aktualnih dogajanjih, nam svetuje v  

zvezi z našimi specifičnimi vprašanji in s tem zagotavljanje boljših pogojev za naše delovanje. Z 

njim sodelujemo na naslednjih področjih  

 za nas izvajajo pravno in ekonomsko-analitsko svetovanje,  

 obveščajo nas o novostih na področjih računovodenja in obdavčevanja,  

 z njimi sodelujemo pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja zdravstva,  



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

61 

 zastopajo naše interese  pri dogovarjanju za Splošni dogovor in za izvajanje programov in 

njihovih cen,  

 zastopajo naše interese pri sklepanju in uveljavljanju kolektivnih pogodb  

 za nas izvajamo postopke skupnih javnih naročil nudijo nam pomoč in informacije pri 

pridobivanju EU- sredstev,  

 za nas izvajajo naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi, 

 za nas urejajo pridobivanje povračil stroškov dela za pripravnike in sekundarije 

Drugi 

zdravstveni 

domovi 

Na individualni ravni sodelujemo z ostalimi zavodi in izvajalci na neformalni (neformalna 

izmenjava mnenj) in formalni ravni (sestanki, izmenjava dokumentov, izmenjava kadra in 

opreme, prenos dobrih praks, prenos storitev, določitev delovnega razporeda). 

Sindikati Pomemben vpliv na delovanje zavoda imajo tudi sindikati. Delujeta dva ključna sindika 

zdravstva in socialnega varstva ter sindikat zdravnikov Fides. Delno se čuti tudi delovanje 

sindikata družinskih zdravnikov Praktikum. Sodelovanje poteka na ravni medsebojnega 

obveščanja. Potekajo periodični sestanki. Predstavniki sindikata so vabljeni na reden tedenske 

sestanke vodstva in na sestanke Sveta zavoda. Namen sodelovanja je zagotavljati zakonsko 

določene pravice delavcem in ostale ugodnosti, ki izboljšujejo delovne pogoje, odnose, delovno 

klimo in sodelovanje med zaposlenimi in med zaposlenimi ter vodstvom zavoda. 

Društva, 

nevladne 

organizacije  

Predvsem za namene preventivne dejavnosti in osveščanja čim širše populacije o aktualnih 

zdravstvenih teman, pa tudi z namenom da olajšamo njihovo humanitarno delovanje sodelujemo 

z različnimi društvi in nevladnimi organizacijami, predvsem tistimi, ki se ukvarjajo tudi z 

zdravstvenimi temami. Društvoma nudimo občasno brezplačno uporabo prostorov in opreme, 

obveščamo paciente o tem, karete ugodnosti ponujajo ta društva, z njimi pa sodelujemo tudi v 

obliki izobraževanj in prenosa znanja ter dobrih praks. Z društvi in ostalimi organizatorji 

prireditev sodelujemo tudi tako, da jim nudimo zdravstveno asistenco na prireditvah (tržna 

dejavnost) 

Gospodarstvo S podjetji v regiji sodelujemo preko medicine dela in ostalih oblik tržne dejavnosti. Na njihovo 

pobudo je vključujemo tudi v preventivne programe in v zdravstveno vzgojni center. Na njihovo 

zahtevo si izmenjujemo tudi dovoljenje zdravstvene podatke o njihovem zdravstvenem stanji in 

bolniškem staležu.  

Vrtci, šole V vzgojno izobraževalnimi institucijami  izvajamo zdravstveno vzgojno in preventivno 

dejavnost. Redno poteka usklajevanje glede urnika izobraževanj in ostalih tehnični pogojev. 

Poleg tega izmenjujemo mnenja in stališča glede zdravstvenih tem ter glede specifične 

problematike posameznikov (sodelovanje s šolsko svetovalnimi službami, razredniki…). 

Institucijam svetujemo glede ravnanja v primeru epidemij. Skupno obravnavamo tudi specifične 

primere otrok pred vstopov v vrtec ali šolo. 

Center za 

socialno delo 

Redne stike imamo s centrom za socialno delo,  s katerimi izmenjujemo informacije o večjih 

odklonih in zapažanjih v zvezi s posamezniki ali družinami (socialne stiske, vse oblike nasilja, 

zanemarjenost otrok…). Sodelujemo v interaktivnih timih, ki razrešujejo večje socialne stiske ali 

stiske večjih skupin (npr. Romi) 

Policija V posebnih varnostno zahtevnih situacijah sodelujemo s policijo. Na policijo posredujemo 

podatke o poškodba v prometnih nesrečah in poškodbah po tretjih osebah. Pri intervencijah 

sodelujemo tudi z gasilskimi društvi v smislu skupne oskrbe poškodovancev, zavarovanja kraja 

nesreče in omogočenega dostopa do ponesrečencev. 

Nadzorne 

inštitucije  

Z nadzornimi inštitucijami (inšpektorati, sodišča revizijske hiše, varuh pacientovih pravic, 

presojevalska hiša…) korektno sodelujemo na način, da jim omogočimo hitro in kvalitetno delo. 

Pripravimo vso potrebno dokumentacijo in aktivno sodelujemo z nadzorniki v času nadzora, da 

lahko delo poteka korektno. V primeru ugotovljenih neskladij in nepravilnosti nemudoma 

pristopimo k reševanju, da preprečimo ponovitve in zmanjšanje morebitne škode. Vse vpletene in 

zainteresirane zaposlene obvestimo o ugotovitvah, z namenom delovanja v skladu z zakonskimi 

predpisi in regulativami. 

Dobavitelji Z dobavitelji sodelujemo v skladu s OP 74-02 Nabava. Med dobavitelje uvrščamo tudi zunanje 

izvajalce zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.  

Mediji Z mediji sodelujemo v smislu odzivov na njihova poizvedovanja in pozive ter v smisli plasiranja 

informacij, ki jih želimo posredovati v javnosti. Predvsem v lokalnih medijih objavljamo 

poljudne članke z zdravstveno vsebino. Z mediji sodelujemo v skladu z OP 54-01 Interno 

komuniciranje in komuniciranje z javnostmi 

Zdravniška 

zbornica 

Sodelujemo predvsem z zdravniško zbornico, ki razpisuje in vodi specializacije ter objavlja 

prosta delovna mesta. Preko zdravniške zbornice tudi imenujemo mentorje. Z zbornico babic 

nege sodelujemo v smislu licenciranja, izobraževanja in določanja kompetenc 
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Ostale zainteresirane strani so manj pomembne  za delovaje zavoda in za njegov sistem 

kakovosti. 

 

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

odpadkov in racionalno rabo energije. 
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9 TVEGANJA, ODSTOPANJA TER OCENA 

GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI S POJASNILI 
   

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

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

upoštevaje vseh predpisov in visokih etičnih standardov. 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 mestih, 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).  

 

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 zakonodajo, regulativo in z etičnimi normami. 

 

 

 

9.1 Tveganja in ukrepi  

 

V okviru registra tveganj smo prepoznali naslednja pomembnejša tveganja, ki so zahteva 

določite ustreznih ukrepov za zmanjšanje oziroma odpravo tveganja  

 

Tabela 25: Pregled ključnih tveganj z izvedenimi ukrepi za leto 2018 

 

Tveganje 
Opis tveganja vključno s 
posledicami Ukrepanje Opis izvedene aktivnosti 

Tveganja 

poškodb 

zaposlenih na 

delovnem mestu 

Zaposleni se lahko pri svojem 

delu poškodujejo (padci, zvini, 

ureznine, vbodi….), kar lahko  

povzroča bolniške odsotnosti, 

okvare zdravja in odškodninske 

zahtevke 

Dosledna uporaba zaščitne obleke in 

varovalnih sredstev, opozarjanje 

zaposlenih in tudi odstranitev z dela, 

medicinsko planiran oddih, razporeditev 

delovnega časa, ki zagotavljal ustrezen 

počitek 

Nadzor nad uporabo zaščitne 

obleke, predvsem ustrezne obutev. 

Nadzor na nad uporaba zaščitnih 

rokavic in urejenega prostora za 

delo 

Pomanjkljiva 

interna navodila 

za delo 

 Zaradi neobstoja navodil ali 

zaradi pomanjkljivih in nejasnih 

navodil zaposleni postopkov ne 

izvajajo ustrezno 

Vodje služb podajo predloge za dodatna 

delovna navodila. Zaradi zagotavljanje 

večje razumljivosti pri dopolnitvah in 

izdelavah vedno sodelujejo najmanj dve 

odgovorni osebi  

Pripravljena dodatna delovna 

navodila  za delo v 

antikoagulacijski  ambulanti,  izdaji 

narkotikov. 

Neprimerno 

obnašanje in 

komunikacija s 

sodelavci 

Neprimerno obnašanje in 

komunikacija povzročajo 

nezadovoljstvo pri zaposlenih, 

psihične težave in odhod v 

Dosledno opozarjanje na neprimerno 

komunikacijo, izobraževanje zaposlenih, 

obravnava vsakega primera neprimerne 

komunikacije individualno, uvedba 

Predlagani ukrepi so bili izvedeni. 

V decembru 2018 je bilo izvedeno 

izobraževanje na temo 

medgeneracijskih odnosov in 
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bolniško mediacije komunikacij 

Izpad in 

pomanjkanje 

kadra 

Izpad kadra pomeni zastoj 

dejavnosti, slabšo oskrbo 

pacientov in (pre)obremenjevanje 

prisotnih delavcev. Onemogoča 

reden potek aktivnosti 

Usposobljenost sodelavcev na način, da 

lahko opravljajo delo na več delovnih 

mestih, aktivna politika zaposlovanja z 

mentorstvom in zaposlitvijo 

specializantov in pripravnikov, 

sodelovanje z zunanjimi pogodbenimi 

sodelavci 

Ukrep delno izveden (npr. 

ginekologija), na ostalih področjih 

je izvedba otežena zaradi specifike 

ali pomanjkanja kadra (npr DMD 

ali računovodstvo) 

Neopravljeni 

zdravstveni 

pregledi 

Neopravljeni zdravniški pregledi 

v ustreznih periodah lahko 

pripeljejo do poslabšanja 

zdravstvenega stanja zaposlenih. 

Povzročajo pa tudi tveganje 

kazni ob nadzorih pooblaščenih 

inšpektorjev 

Priprava seznama opravljenih 

zdravniških pregledov in plana 

pregledov po letih 

Intenzivno se izvajajo obdobni 

pregledi za zaposlene na medicini 

dela 

Neustrezno in 

površno 

evidentiranje 

zdravstvenih 

storitev 

Neustrezno in površno 

evidentiranje lahko pripelje tudi 

do napačne obravnave pacientov. 

Predvsem pa to povzroča 

nepotrebne popravke, opomine s 

strani ZZZS, ter nadzore in 

posledično tudi finančne kazni. 

Priprava mesečnih analiz napak po 

odgovornih osebah, individualni 

razgovori z osebami pri katerih se 

napake ponavljajo. Dosledno 

informiranje o novostih preko mailov in 

na sestankih 

Priprava analiz za LMZ in zahteva 

po pojasnilu in odpravi napak 

Neprimeren 

odnos 

zdravstvenih 

delavcev do 

pacientov 

Neustrezni odnos in  

komunikacija vodi do 

nezaupanja, nezadovoljstva in do 

sporov.  

Opozarjanje na neprimeren odnos 

kritičnih posameznikov, edukacija iz 

komunikacije, poročilo o pohvalah s 

strani pacientov, obravnava  primerom 

dobre prakse na sestankih 

Obravnavna individualni pritožb 

pacientov, s posamezniki je bil 

izvedena edukacija v obliki 

coacinga 

Nepotrebno 

oziroma 

pretirano 

napotovanje 

pacientov v 

laboratoriju, 

fizioterapijo in 

izdajo nalogov 

za prevoz. 

Nepotrebno in pretirano 

napotovanje ne pripelje do dviga 

kvalitete storitev in povzroča 

nepotrebne stroške in 

obremenjevanje zdravstvenega 

sistema 

Priprava mesečnih poročil o 

napotovanjih, obravnava problematike 

na sestankih zdravnikov 

Ukrepi glede laboratorija niso bili 

izvedeni. Tveganje se prenese na 

leto 2019. Z uvedbo CKZ smo 

kronične bolnike s skeletno-

mišičnimi težavami začeli 

napotovati v CKZ, namesto na 

fizioterapijo. 

Redni sestanki zdravnikov, kjer 

smo obravnavali omenjeno 

problematiko. 

Neustrezne kader 

za izvajanje 

preventivnega 

programa 

Ker gre pri preventivni 

dejavnosti za specifični 

zdravstveni program, je zelo 

pomembno, da kader, ki ta 

program izvaja, to počne z 

navdušenjem, entuziazmom in 

veliko mero strokovnosti 

Pri zaposlitvi novega sodelavca zelo 

poglobljen intervju, sodelovanje 

psihologa, pregled izkušenj in 

osebnostnih lastnosti. V pogodbi se ga 

zaveže k vračilu stroškov izobraževanja, 

če predčasno odpove pogodbo 

Zaposlen novi sodelavec, ki je 

primerno usposobljen 

Neustrezna 

usposobljenost 

zaposlenih za 

področje NMP 

Neustrezna usposobljenost lahko 

vodi do strokovnih napak 

Izobraževanje s področja NMP; interna 

izmenjava izkušenj 

Izobraževanje s TPO in AED je 

bilo izvedeno v mesecu decembru: 

4 skupine 

Neustrezna triaža 

Neustrezna triaža lahko privede 

do napačne obravnave, do 

strokovnih napak in celo do 

resnih zapletov pri zdravljenje. 

Lahko pa po nepotrebnem 

obremenjuje ambulanto NMP 

izobraževanje s področja triaže za NRV, 

jasna delovna navodila, izkušen kader v 

triaži 

Izvedeno je bilo interno 

izobraževanje za zaposlene, ki se 

vključujejo v NMP 

Napačna 

identifikacija 

pacienta ali 

vzorca 

Napačna identifikacija, izvidi 

napačni osebi, zavajanje 

zdravnika pri diagnostiki 

Dosledno upoštevanje dogovorjene 

identifikacije v laboratoriju (pisni 

protokol); biološki material prinesen v 

lab. (patronaža, DSO, ZPKZ DOB) mora 

biti označen z imenom, priimkom, 

celotnim rojstnim datumom in uro 

odvzema biol. materiala. Zdravstveni 

kader bo ponovno ustno in pisno poučen 

o pravilni identifikaciji in posledicami  

napačne identifikacije 

Identifikacija je ustrezna, razen pri 

DSO (koncesionarka), ki pa v letu 

2019 preneha z delom 
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Nezmožnost 

posvetovanja z 

zdravniki 

Nezmožnost posvetovanja lahko 

vodi k napačnim odločitvam. Na 

patronažne medicinske sestre se 

tako prenese prevelika 

odgovornost, kar lahko povzroča 

težave pri delu 

Patronažna sestra mora imeti vedno 

možnost posveta z zdravnikom, bodisi 

osebnim zdravnikom pacienta ali 

dežurnim zdravnikom, ki ima stalno pri 

sebi telefon dežurnega zdravnika. 

Dosledno poročanje v zvezi z 

nedosegljivostjo zdravnika  

Predlagani ukrepi so bili izvedeni.  

V AK ambulanto so se vključili 

drugi zdravniki, ki so dostopnejši 

po telefonu 

Tveganje 

fizičnega napada 

na patronažne 

DMS s strani 

pacientov 

Tveganje za napad na domu 

pacienta je bistveno večje, kot je 

tveganje za napad v prostorih 

ZD, predvem pri psihičnih 

bolnikih 

Vzpostavitev zapisov o osebni karton 

pacienta v zvezi z tveganjem nasilja. Pri 

obisku takih pacientov obvezno 

sodelujejo dve patronažni sestri. Pripravi 

se kvartalno poročilo o teh pacientih 

(število in vrsta tveganja 

V letu 2018 sta bila prepoznana dva  

pacienta, kjer obstajalo tveganje za 

fizični napad. Pri obiskih sta vedno 

sodelovali dve patronažni sestri.  

Do fizičnega napada ni prišlo 

Nezadostne 

informacije o 

zdravstvenem 

stanju pacienta 

Nezadostne informacije o 

zdravstvenem stanju pacientov 

lahko pripeljejo do napačnih 

prijemov in do poslabšanje stanja 

(npr. srčni spodbujevalnik)  

Vpliv na zdravnike, da že na nalogu 

napišejo zdravstvene posebnosti, 

priprava obrazca fizioterapiji  za  

zbiranje potrebni informacij o pacientu 

Na sestanku zdravnikov je bila 

predstavljena tema o potrebnih 

informacija na nalogu 

Neobveščanje 

pacientke o 

rezultatih 

laboratorijskih 

preiskav 

Zaradi neobveščanja (kadar so 

izvidi izven meja normale) lahko 

pride do izpada zdravljenja 

(pacientka ne prejme ustrezne 

terapije) 

Ob izpisu lab. izvida se ga predstavi 

zdravnici. MS, ki predstavi izvid tudi 

pokliče pacientko in ji sporoči potrebne 

ukrepe 

Aktivnosti se izvajajo in ne prihaja 

do težav 

Zamenjava 

pacient, 

predvsem z 

istimi imenom in 

priimkom 

Zamenjava lahko vodi do 

napačne obravnave oziroma 

napačnega zdravljenja  

Pri dvigu kartoteke iz omare se preveri 

še datum rojstva. Vse kartoteke z istimi 

imeni se posebej označi (rdeč klicaj) 

Kartoteke pacientov z istim 

imenom in priimkom so ustrezno 

označene. 

Neizvedba 

ukrepov po 

ugotovitvah 

merjenje in 

analizah 

Če ukrepi in sklepi niso izvedeni, 

merjene in analize nimajo 

ustreznega pomena 

Na vsakem sestanku pregled realizacije 

sklepov prejšnjih sestankov, kvartalno 

spremljanje ukrepov iz analiz in merjenj. 

Na sestankih se preverja realizacija 

sklepov 

Neustrezno 

arhiviranje 

dokumentacije 

Zaradi neustrezne priprave 

dokumentov za arhiviranje, 

neustrezne manipulacije in zaradi 

neustrezno obvladovanega arhiva 

lahko pride do poškodbe, izgube 

ali uničenja dokumentacije. V 

arhivu se zaradi neurejenosti 

lahko dokumentacije ne najde. Ni 

evidenc o vnosu in iznosu 

dokumentacija 

Posodobitev  pravilnika o arhiviranju, 

izobraževanje za vse zaposlene, uničenje 

dokumentacije, vnos  dokumentacije v 

skladu z novim pravilnikom 

Pravilnik je bil posodobljen, 

arhiviranje se izvaja po novem 

pravilniku 

Nezadostna in 

nepravilna 

higiena, možnost 

prenosa okužb in 

nespoštovanje 

POBO 

Aktivnosti povzročajo bolezni, 

bolniške odsotnosti, okužbe 

pacientov in/ali dodatne stroške 

Izobraževanje za vse zaposlene v zvezi s 

POBO 

2.2. in 6.4.2018  je bilo izvedeno 

predavanje o ločevanju odpadkov 

in preprečevanju širjenja okužb 

preko rok. Predavanja se je 

udeležila večina zaposlenih – 

vodena lista prisotnosti. 

Prometne 

nesreče in 

poškodbe s 

službenimi vozili 

Prometne nesreče in poškodbe 

lahko dolgotrajno vplivajo na 

zdravje zaposlenih in/ali 

povzročajo dodatne stroške 

Udeležba na tečaju varne vožnje za 

reševalce, tehnična izpravnost vozila 

20.3.2018 izvedena obnovitvena 

delavnica  sistema čiščenja v ZD za 

vse čistilke. 

Nespremljnaje 

izvajanja storitev 

zunanjih 

izvajalcev 

Nespremljanje storitev vodi do 

slabše kvalitete opravljenih 

storitev, do potreb po popravkih 

in do dodatnih stroškov 

Kakovost izvajanja storitev zunanjih 

izvajalcev se preverja ob vsakem 

izvajanju, oziroma najmanj 4x letno.  V 

primeru odstopanj se z njimi prekine 

pogodbo.  

Kakovost izvajanje storitev se 

preverja sproti. Ocene dobaviteljev 

se izvajajo kvartalno 

 

Večina predlaganih ukrepov je bilo izvedenih in so prispevali k zmanjšanju tveganja. Dva 

predlagana ukrepa nista bila izvedena in se preneseta v prihodnja obdobja. Določene 

aktivnosti za zmanjšanje tveganj morajo potekati nepretrgoma (npr. sprotni nadzori). 
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9.2 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 in so za zavod ključnega pomena. Običajno ne ocenjujemo dobaviteljev, s 

katerimi sodelujemo pri enkratnem poslu, razen, če gre za posel večje vrednosti. V letu 

Ocenjevanje dobaviteljev izvajamo trimesečno. Sprotno pa spremljamo reklamacije in 

ukrepamo takoj. Ocenjujemo tudi pogodbene zdravnike, kot »dobavitelje« zdravstvenih 

storitev. Največ težav smo imeli z dobaviteljem zaščitne obleke, predvsem zaradi 

nepredvidenih dobavnih rokov in neenakomernih števil in z SRC Infonet zaradi neodzivnosti. 

Ocenjenih je bilo 12 večjih dobaviteljev in trije pogodbeni zdravniki. Maksimalna možna 

ocena je 50  Ocenjeni so bili sledeči dobavitelji: 

 
Tabela 26: Ocene dobaviteljev v letu 2018 

PODJETJE NASLOV Dosežena ocena 

SANOLABOR d.d. Leskoškova 4, LJ 49 

EUROPAP  Cesta 24.juniaja, LJ 50 

DOLENJSKE LEKARNE N.MESTO, Kandijska c. 1, NM 47 

KEMOFARMACIJA Ljubljana 50 

NIJZ LJUBLJANA 50 

BIOTERA Komenda 50 

SRC NFONET KRANJ 43 

TOTAL  NOVO MESTO 39 

HERMA FLORJANČIČ s.p Trebnje 50 

SMART COM d.o.o. Ljubljana 50 

S TISK Mirna 50 

GT ARHITEKTI Ljubljana 48 

Zdravnik Čampa Dol. Toplice 50 

Zdravnik Lolić Kočevje 45 

Zdravnik Štrasner Novo mesto 40 

 

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, razen enega so uvrščeni v kategorijo A-

ustrezen dobavitelj. Za dobavitelja, ki je uvrščen v kategorijo A iščemo rešitve v smislu 

opozarjanj in sprotnih reševanj težav Zamenja bi namreč zahtevala prevelik strošek 

spremembe in bi bila tudi časovno zahtevna.   

 

Zunanje izvajalce- zdravnike redno ocenjujemo in jih informiramo o novostih v organizaciji, 

v ZD Trebnje. Spremljamo kakovost dela preko pregleda dokumentacije, ter sledimo pritožbe 

sodelavcev in pacientov.  

 

 

 

9.3 Ocena zadovoljstva zaposlenih 

 

V mesecu oktobru in novembru 2018 je bila, v skladu z usmeritvami standarda kakovosti ISO 

9001 ter v skladu s OP 82-03 Proces merjenja, analiz in izboljšav, izvedena anketa o 

zadovoljstvu zaposlenih. Anketa je bila zaposlenim posredovana v elektronski obliki  
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Ankete so bile posredovane zaposlenim na službene e-naslove. Vrnjenih je bilo 52 anket, kar 

pomeni, da smo dosegli več kot 50 % odzivnost.  Najvišja možna ocena je 5 

 

Tabela 27: Rezultati ocene zadovoljstva zaposlenih v letih 2014- 2018 

 

ORGANIZACIJSKA KLIMA IN DELOVNI 

POGOJI 

Povpre. 

ocena 

2014 

Povpre. 

ocena 2015 

Povpre. 

Ocena 

2016 

Povpre. 

Ocena 

2017 

Povpr. 

ocena 

2018 

Indeks  

2018/ 

2017 

Vzdušje v ZD Trebnje je primerno 2,98 3,26 3,26 3,49 3,46 99 

Vzdušje na mojem ožjem delovnem mestu je 

primerno 
4,17 4,5 4,26 4,51 4,60 102 

Delovni pogoji so ustrezni 4,05 4,18 3,95 4,20 4,25 101 

V ZD Trebnje skrbimo za zadovoljstvo 

pacientov 
4,23 4,48 4,26 4,48 4,48 100 

V ZD Trebnje skrbimo za zadovoljstvo 

zaposlenih  
3,24 3,58 3,45 3,81 4 105 

Dobri delavci imajo v ZD Trebnje več možnosti 

kot slabi  
2,56 2,74 3,02 3,09 3,08 100 

S sodelavci se dobro razumemo 3,98 4,26 4,21 4,55 4,46 98 

V zadovoljstvo so mi skupna druženja (izleti, 

šport, srečanja) 
3,63 4,18 3,97 4,37 4,44 102 

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

Trebnje 
4,03 4,36 4,16 4,53 4,48 99 

Pri delu si medsebojno pomagamo 4,03 4,32 4,12 4,56 4,44 97 

Naš ZD dobro skrbi za razvoj zaposlenih 3,57 3,96 3,97 4,28 4,33 101 

Zaposlitev v ZD Trebnje je varna 3,93 4,18 4,00 4,35 4,38 101 

POVPREČJE 3,7 4,00 3,89 4,19 4,20 100 

PRETOK INFORMACIJ Povp. 

ocena 

2014 

Povp. 

ocena 2015 

Povp. 

ocena 

2016 

Povp. 

ocena 

2017 

Povp. 

ocena 

2018 

Indeks 

2018/ 

2017 

Vem, kaj se od mene pričakuje na delovnem 

mestu 
4,43 4,6 4,40 4,56 4,67 102 

Uvajanje spremembe sprejemam brez težav 4,12 4,3 4,14 4,19 4,10 98 

Razporejen(a) sem na ustrezno delovno mesto 

glede na dela in naloge, ki jih opravljam 
4,37 4,56 4,52 4,67 4,73 101 

Informiranje (in dostop do informacij) v našem 

ZD je ustrezno 
3,61 3,82 3,76 4,12 4,12 100 

Imam dovolj informacij za  kakovostno 

opravljanje svojega dela 
3,96 4,14 4,10 4,21 4,44 105 

Izboljšave, ki jih predlagamo zaposleni, se 

sprejmejo in običajno upoštevajo 
3,38 3,64 3,48 3,88 3,77 97 

POVPREČJE 3,98 4,17 4,07 4,27 4,30 101 

ZADOVOLJSTVO Z DELOM Povp. 

ocena 

2014 

Povp. 

ocena 2015 

Povp. 

ocena 

2016 

Povp. 

ocena 

2017 

Povp. 

ocena 

2018 

Indeks 

2018/ 

2017 

Z rezultati svojega dela sem zadovoljen(a) 
4,17 4,44 4,14 4,33 4,40 102 

S svojim delo prispevam k skupnim ciljem ZD 

Trebnje 
4,28 4,5 4,40 4,54 4,58 101 

Rad(a) imam svoje delo 4,70 4,76 4,67 4,72 4,77 101 

Imam možnost, da se pri svojem delu izkažem 4,14 4,16 4,28 4,40 4,56 104 

Pri nas imamo dobre možnosti strokovnega 

izpopolnjevanja in izobraževanja 3,83 3,98 4,24 4,51 4,65 103 
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Kadar je to potrebno, sem pripravljen(a) delati 

več (povečan obseg dela, odsotnost sodelavcev) 4,37 4,46 4,41 4,63 4,38 95 

Na splošno sem zadovoljen(na) z delom v ZD 

Trebnje 
3,93 4,18 4,09 4,44 

4,42 

 
100 

POVPREČJE 4,2 4,35 4,32 4,51 4,54 101 

OCENA NADREJENIH Povp. 

ocena 

2014 

Povp. 

ocena 2015 

Povp. 

ocena 

2016 

Povp. 

ocena 

2017 

Povp. 

ocena 

2018 

Indeks 

2018/ 

2017 

Neposredni vodja mi pove, kako je zadovoljen 

z mojim delom 
3,44 3,86 3,83 4,09 4,25 104 

Poznam merila, s katerim vodja presoja moje 

delo 
3,26 4 3,71 4,11 4,12 100 

Moj neposredni vodja drži obljube 3,91 4,22 4,07 4,33 4,38 101 

Neposredni vodja me pohvali za dobro 

opravljeno delo 
3,38 3,92 3,69 4,07 4,13 102 

Za mojega neposrednega vodja ni značilno 

ukazovalno vodenje 
3,93 4,14 4,09 4,23 4,23 100 

Z direktorjem imam dobre in korektne odnose 4,08 4,36 4,35 4,44 4,40 99 

Vodstvo ZD ima dobro strategijo vodenja 

zavoda 
3,72 4,12 3,95 4,26 4,15 98 

POVPREČJE 3,67 4,09 3,96 4,22 4,24 100 

 

Na osnovi odgovorov iz ankete z veseljem  ugotavljamo, da se je zadovoljstvo zaposlenih 

izboljšala (ali vsaj ostalo na istem) na vseh področjih in je največje od kar merimo 

zadovoljstvo preko anket. Tudi absolutne ocene so izredno visoke in jih bo težko še izboljšati 

v prihodnjih letih. Pozornost bo potrebno usmeriti v tiste kategorije, kjer so ocene še nekoliko 

nižje (vzdušje, nagrajevanje dobrih delavcev, upoštevanje predlogov za izboljšave…). Skozi 

celo leto smo izvajali različne ukrepe (izobraževanja, informiranje, pojasnjevalni sestanki, 

druženja….), ki so bila usmerjena k izboljšanju ali vsaj ohranjanju zadovoljstva zaposlenih.  

 

 

 

9.4 Ocena zadovoljstva pacientov 

 

Na osnovi preteklih izkušenj z izvajanjem anket (ankete smo izvajali po pošti), smo ugotovili, 

da je odzivnost zelo majhna, hkrati pa odgovore pošiljajo predvsem starejši. Mlajša generacije 

in tisti, ki uporabljano novejše tehnologije, v manjši meri uporabljajo navadno pošto. Zato 

smo za pridobitev ocen o zadovoljstva uporabnikov storitev poiskali novejšo tehnologijo, ki 

omogoča anketiranje s pomočjo mobilnih telefonov. Ponudnik programskih rešitev je zaradi 

programskih omejitev zamaknil izvajanje ankete v leto 2019. Do izdelave poslovnega 

poročila rezultatov še ni, zato jih bomo na spletni strani objavili naknadno. Smo pa spremljali 

zadovoljstvo preko anket pri posameznih dejavnosti  (referenčne ambulante, šola za starše, 

CKZ, fizioterapija in splošne ambulante preko pacientov udeležencev projekta BH). 
 

Na spletni strani imamo aplikacijo za sporočanje pritožb in pohval, vendar preko tega kanala 

nismo v letu 2018 prejeli nobene pripombe. V vseh prostorih imamo nameščene nabiralnike 

za zbiranje pripomb in pohval (obrazci so na voljo v ambulantah in sprejemni pisarni). Na ta 

način je pacientom omogočeno, da na enostaven in hiter način sporočijo svoje pripombe. 
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Tekom leta smo prejeli dvanajst pisnih pohvala s stani pacientov. Prejeli pa smo tudi šest 

pritožb (pisne ali ustne na zapisnik), kar je tretjino manj kot v preteklem letu. Tri pritožbe so 

se nanašale na komunikacijo in na odnos osebja do pacientov, ena pritožba na (ne)pravilno 

predpisovanje medicinskih pripomočkov. Dve pritožbi sta splošni (pritožba na (ne)opravičeno 

predpisovanje bolniške za druge paciente, ena se nanaša na vodstvo, ki ne zagotavlja dovolj 

zobozdravstvenih ambulant (omejitev na strani ZZZS) Pritožb je relativno malo, iz česar 

lahko sklepamo, da so pacienti z našim delom zadovoljni. 

 

Prejeli smo tudi dve tožbi. Obe so podali pacienti v zaporih Dob. En zapornik toži direktno 

ZD, en zapornik pa je podal odškodninsko tožbo na zavarovalnico. Obe zadevi smo predali 

zavarovalnici. Postopki še niso zaključeni. 
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10 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 2018 smo 

poiskali najugodnejšega ponudnika in sicer GM revizijo. Revizija je bila opravljena v mesecu 

januarju 2019. Notranji revizijski postopki so bili opravljeni v skladu s področnimi 

zakonskimi zahtevami in pravili notranjega revidiranja. 

 

Revizija je bila izvedena na osnovi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 

UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718);  

Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 

(Uradni list RS, št. 72/02); usmeritev za notranje kontrole (Urad RS za nadzor proračuna, 

november 2004) in usmeritev za državno notranje revidiranje (Urad RS za nadzor proračuna, 

september 2017). 

 

Z revizijo smo želeli preveriti: 

- Delovanje sistema notranjih kontrol na področju poslovanja s kupci 

- Sistem delovanja notranjih kontrol z analizo porabe materiala v zobozdravstvenih 

ambulantah 

- Svetovanje v zvezi s postavitvijo poslovnih procesov za namen obvladovanja tveganj 

pri zagotavljanju pravilnega delovanja informacijske podpore pri obračunu plač in 

evidentiranju prisotnosti na delo 

 

V vzpostavljenem notranjem kontrolnem okolju navedenih področja poslovanja glede na 

opravljene postopke dela revizorji niso zaznali pomembnih nedelujočih kontrolnih 

mehanizmov in iz njih izhajajočih pomembnih tveganj, ki bi onemogočala zagotavljanje: 

 doseganja poslovnih ciljev; 

 smotrne porabe virov in preprečitev izgub; 

 skladnosti poslovanja z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo to področje; 

 pravilnosti in zanesljivosti informacij ter podatkov. 

 

Obstajajo pa priložnosti za izboljšanje učinkovitosti obstoječih kontrolnih mehanizmov, kot je 

navedeno v priporočilih. Priporočila so sledeča: 

 

1. Pri preveritvi skladnosti zaračunavanja storitev cepljenja proti klopnemu 

meningoencefalitisu je bilo ugotovljeno, da je bilo za isto storitev obračunana različna 
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cena (cepivo, cepljenje). Priporoča se uvedba enotne šifre in cene skupaj za cepivo in 

cepljenje 

2. Ugotovljeno je bilo, da v letu 2018 trem zaposlenim za izvedbo ultrazvoka storitve 

niso bile ustrezno evidentirane in tudi niso bile ustrezno obračunane, ne glede na to, da 

jih je izvajalec naročniku tudi zaračunal. Priporoča se, da pogodbenik k izdanemu 

računu predloži seznam pacientov. Na teh podlagah naj se izvaja kontrola preveritve 

popolnosti zaračunavanja. 

3. Ugotovljeno je bilo, da ni vzpostavljena celovita evidenca opravljenih pregledov 

zaposlenih na medicini dela. Priporoča se, da se v aktih ustrezno opredeli obseg 

zdravstvenih pregledov delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu 

ter zagotovi sledljivo evidenco opravljenih zadevnih pregledov. Za vsako zdravstveno 

storitev naj bo evidentirana ustrezna napotitev, ki mora biti predhodno planirana in 

tudi odobrena (npr. v obliki internega naloga). 

4. Ugotovljeno je bilo nedosledno evidentiranje porabe cepiva v otroškem dispanzerju 

Priporoča se doslednost pri evidentiranju porabe zalog cepiva po posameznih serijskih 

številkah. Priporoča se  tudi uvedbo spremljanja inventurnega stanja zalog cepiva (in 

tudi neodprtih škatel zdravil) na bilančni presečni dan.  

5. Pri evidentiranju opravljenih samoplačniških storitev na področju izvajanja storitev 

fizioterapije je bilo ugotovljeno, da iz evidence opravljenega dela ni ustrezno razvidno 

opravljanje storitev po delovnih nalogih, ki se evidentirajo v breme ZZZS, 

samoplačniških storitev in storitev, opravljenih lastnim zaposlenim. Priporoča se, da 

se zagotovi, da se v okviru ordinacijskega časa izvajajo storitve za paciente na podlagi 

delovnih nalogov, storitve, ki pa so opravljene lastnim zaposlenim, pa morajo imeti 

ustrezno napotitev (interni nalog), skladno s programom za promocijo zdravja in se 

morajo tudi ustrezno obračunati. Priporoča se tudi, da se samoplačniške storitve 

izvajajo izven rednega ordinacijskega časa. 

6. Evidentirane ure strokovnih izobraževanj (npr. internih izobraževanj) se sicer enotno 

beležijo vsem zaposlenim, pri čemer pa naročnik v internih aktih še ni upošteval 

določil razlag Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki 

Sloveniji, ki določa, da se čas izobraževanja ali izpopolnjevanja zdravnikov za potrebe 

zavoda, všteva v delovni čas v obsegu tolikšnega števila ur, kolikor sta trajala pot in 

dejansko trajanje izobraževanja. Priporoča se ustrezno dopolnitev zadevnih določil v 

internem aktu, Pravilniku o evidentiranju delovnega časa zaposlenih in ustrezno 

izvajanje skladno z razlago KPZZ. 

7. Zaposlenim se pri mesečni plači evidentirajo odtegljaji, pri čemer za to naročnik nima 

ustreznega pisnega soglasja. Priporoča se, da se odtegljaji ustrezno evidentira na 

podlagi pridobljenega soglasja delavcev. 

 

Priporočila bodo izvedena v letu 2019 

 

Ugotovljeno je bilo tudi, da iz analize porabe zobozdravstvenega materiala izhaja kontinuiteta 

povprečne porabe zobozdravstvenega materiala na točko. Iz analize primerjav povprečne 

porabe zobozdravstvenega materiala drugih zobozdravstvenih ordinacij je izhajalo, da je 

povprečna poraba zobozdravstvenega materiala dokaj visoka. Revizija je priporočila, da  se 

ustrezno spremlja povprečna poraba materiala in ugotavlja ter obvladuje optimalna poraba 

materiala. Pri naknadni analizi podatkov je bilo ugotovljeno na se je na konto razni 

zobozdravstveni material knjiži tudi material za protetiko. Če izvzamemo ta materiala, je 

poraba na tačko primerljiva z ostalimi zavodi (0,20 eur na točko) 
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10.1 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…..).  

 

V letu 2018 opravili kontrolno presojo  po novem standardu ISO 9001:2015. Prejeli smo eno 

neskladij (potrjevanje opravljenih storitev), ki je bila odpravljena (izdaja delovnih navodil), 

tako da smo veljavnost certifikata podaljšali za nadaljnja tri leta. Na podlagi  presoje, ki je 

bila izvedena v mesecu oktobru 2018, lahko ugotovimo, da je sistem vodenja kakovosti 

vpeljan, vzdrževan in se nenehno izboljšuje.   

 

Za vzdrževanje in nadgradnjo sistema kakovosti je potrebno stalno spremljanje strokovnih 

novosti, zakonskih sprememb in vzpodbujanje zaposlenih 

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.  

 

Pri notranji presoji smo ugotovili 12 neskladij, 33 priporočil in 20 primerov dobrih praks. V 

skladu s terminskim planom in možnostmi smo odpravljali neskladja in upoštevali 

priporočila. 

 

V okviru poteka internih presoj smo opravili tudi 15 internih strokovnih nadzorov pri 

zdravnikih, medicinskih sestrah in ostalih zdravstvenih delavcih in sodelavcih. Izrednih 

nadzorov ni bilo 
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10.2  Neskladnosti in nadzori s strani zunanjih inštitucij 

 

Pri zagotavljanju neskladnosti proizvodov in storitev je najbolj pomembna samokontrola 

zaposlenih in nadzori nadrejenih.  

 

V letu 2018 smo imeli tudi tri nadzore zdravstvenega inšpektorata v ambulantah. Pri nadzoru 

v ambulanti Dob in Mokronog ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Pri obsežnejšem nadzoru s 

strani republiškega zdravstvenega inšpektorata je bilo ugotovljeno nekaj pomanjkljivosti. Vse 

pomanjkljivosti so bile odpravljene v roku 60 dni, zato je bil postopek ustavljen 

 

Imeli smo nadzor s strani požarnega inšpektorata. Ugotovljeno je bilo, da določene smeri 

reševanja niso ustrezno omogočene. Nepravilnosti so bile v roku 30 dni odpravljene, zato se 

je postopek ustavil. 

 

Štiri zaposlene delavke so vložile tožno na delovno in socialno sodišče zaradi domnevne 

kršitve pri odpovedi pogodbe s ponudbo nove. Sodišče je razsodilo, da je zdravstveni dom 

ravnal pravilno v vseh postopkih in je tožbe zavrnilo. 

 

Podana je bila tudi anonimna prijava na inšpektorat za javni sektor. Opravljen je bil nadzor. 

Ugotovljene so bile nepravilnosti, ki so bile v roko 90 dni odpravljene, zato se je postopek 

ustavil. Na osnovi ugotovitev tega inšpektorata smo od določenih zaposlenih morali zahtevati 

vrnitev manjših zneskov preveč izplačanih plač.  

 

Nadzorov s strani Zdravniške zbornice ni bilo. Ravno tako ni bilo obravnav s strani 

zastopnice pacientovih pravic. Tudi pri internih strokovnih nadzorih ni bilo ugotovljenih 

strokovnih napak. 

 

 

10.3 NADZORI S STRANI ZZZS V LETU 2018: 

 

 

1. DISPANZER ZA ŽENE 

Po zapisniku št.06020-NM-00373-F-11/2018-22 z dne 11.4.2018 za obdobje 1.1.-31.1.2018 je 

ZZZS opravil nadzor obračunanih stroškov LZM. Na Zzzs smo posredovali račun  izvajalcev 

preiskav. Ugotovljeno je bilo, 

Da so bili nekateri ločeno zaračunljiv material (lzm)zaračunani zavodu po višji ceni, kot pa 

nam jih je zaračunal izvajalec preiskav, kar predstavlja sistemsko napako. Ugotovljeno je bilo, 

da ni bil obračunan ločeno zaračunljiv material ( Q0017 ICT določitev ant.1x pri nosečnicah, 

pa so vseeno priznali preiskavo Q0017. Za napačno obračunane točke in lzm smo izstavili 

dobropis v znesku 861,60 eur, izrečena je bila tudi pogodbena kazen v višini 300,00 eur. 

 

2. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM 

Po zapisniku št.06020-NM-00373-F-11/2018-25 z dne 11.6.2018 za obdobje 1.5.-31.5.2018 je 

ZZZS opravil nadzor nad obračunom nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem. ZZZs 

je ugotavljal pravilnost izpolnjevanja s strani zdravnika, prav tako so preverili pravilnost 

obračuna kilometrov oz. točk in skladnost podrobnih podatkov o reševalnih prevozih, 

sporočenih na poročilih, z zapisom o prevozih na nalogih. Ugotovljene so bile nekatere 

pomanjkljivosti, zato smo izstavili dobropis v vrednosti 31,14 eur, izrečena je bila tudi 

pogodbena kazen v višini 50,00 eur. 
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3. ORDINACIJSKI ČAS ZDRAVNICE MARIJANE ŠEKLI-

GROZINA,dr.med.,spec.druž.med. 

Po zapisniku št.06020-NM-00373-A-10/2018-60 z dne 16.11.2018 je bil opravljen 

administrativni nadzor spoštovanja pogodbenih določil objave in spoštovanja OČ ter 

prisotnosti zdravnice. Ob nadzoru dne 8.11.2018 ob 18:50 uri zdravnica ni bila prisotna. Na 

vratih ambulante je bilo obvestilo, da zdravnica od 5.11.2018 dalje dela skrajšan delovni čas. 

OČ ambulante, ki je dogovorjen s pogodbo o izvajanju program zdrav.storitev za pogodbeno 

leto 2018 na vratih ambulante ni bilo objavljenega. Na spletni strani pa je oč skladen s 

pogodbo. 

Glede na ugotovljene pomanjkljivosti nam je ZZZS izrekel pogodbeno kazen v višini 400,00 

eur. 

 

4. ZDRAVSTVENA VZGOJA 

Po zapisniku št.06020-NM-00373-F-11/2018-48 z dne 27.9.2018 smo posredovali 

fotokopije/originale dokumentacije za delavnice-zdravstvena vzgoja za obdobje 1.5.-

31.8.2018. Zzzs je ugotovil nekaj pomanjkljivosti npr. pri nekaterih delavnicah niso datumi 

obračunanih delavnic  skladni z datumi srečanj, 

Pri evidenčnih storitvah so bila ugotovljena razhajanja pri evidentiranju storitev, neskladja pri 

datumih beleženja storitev z datumi izvedenih delavnic. Storitev E0549 (ZV delo ostalih 

vsebin s trajanjem 1 ure) nam ZZZS ni priznal, ker nismo posredovali dokumentacije. Prav 

tako na ZZZS ni priznal storitve E0543 (Preprečevanje poškodb 4.razred),  za katero tudi ni 

bil posredoval evidenčni list. Zzzs nam ni zaračunal pogodbene kazni. 
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11 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE  
 

 

Uporabnika naših storitev postavljamo v središče naših aktivnosti (strokovnost, primeren odnos, 

empatija, diskretnost, prijaznost). Delati moramo prave stvari na pravi način. Sistem kakovosti lahko 

temelji samo na skupnih prizadevanjih vseh zaposlenih, ki morajo odigrati ključno vlogo tudi pri 

zagotavljanju kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev. Zaposleni so ključni element vseh procesov 

v zavodu, zato jim namenjamo veliko pozornosti in sicer v obliki: 

 zagotavljanja pogojev za strokovno rast in razvoj  

 zagotavljanja optimalne kadrovske zasedbe 

 medsebojnega sodelovanja, prenosa dobrih praks in znanja med zaposlenimi in izvajanje 

internih izobraževanj ter usposabljanj  

 kontinuiranega izpopolnjevanja in izobraževanja  

 skrbi za zdravo in kakovostno delovno okolje in dobro počutje  

 medsebojnega vzajemnega spoštovanje in zaupanja 

 obvladovanja in preprečevanja vseh vrst trpinčenja na delovnem mestu 

 

 

11.1 Redno zaposleni 

 

 

Na dan 31.12.2018 je bilo v zavodu zaposlenih 121 delavcev, kar je 12% več kot konec leta 

2017. Z zaposlovanjem v zadnjih letih smo predvsem pokrivali novo pridobljene programe 

oziroma širitve; nadomeščali porodniško odsotnost, zmanjševali število nadur in zaposlovali 

pripravnike, specializante in zdravnike po končanem pripravništvu. Poleg 5 specializantov 

(štiri specializantke družinske medicine, ena specializantka pediatrije) in 4 pripravnike  

zdravstvene nege je bilo konec leta v zavodu zaposlenih 15 delavcev za določen čas: dva 

zobozdravnika, dve diplomirani medicinski sestri, pet tehnikov zdravstvene nege, 

fizioterapevtka, kineziologinja, dietetičarka, zdravnica družinske medicine in direktorica. 97 

delavcev pa je zaposlenih za nedoločen čas. 

 

Dve delavki, ki sta na porodniškem dopustu in dve delavki, ki sta na daljši bolniški, smo 

nadomestili s prerazporeditvami ali z dodatnimi zaposlenimi. Pripravniki in specializanti so 

bili financirani s strani ZZZS. S tem si ustvarjamo bazo kandidatov za prihodnje kadrovske 

potrebe.  

 

Podane so bile štiri  odpovedi pogodbe o zaposlitvi; dve pogodbi za nedoločen čas in dve 

pogodbi za določen čas. Sedem pogodb je bilo prekinjenih zaradi izteka pogodbenega roka, 

dve osebi sta se upokojili. Zdravstveni dom je tekom leta tako zapustilo 13 delavcev 

(prekinitev pogodbe za določen čas).  

 

Zaposlili smo 20 delavcev in sicer: zdravnico družinske medicine, specializantko družinske 

medicine, dva zobozdravnika, psihologinjo,  diplomirano medicinsko sestro, pet medicinskih 

sester,  voznika reševalca,   fizioterapevtko, dietetičarko, kineziologinjo, čistilko  in štiri 

pripravnike zdravstvene nege. 

 

V zadnjih štirih letih se tudi pri nas začel pojavljati problem absentizma (bolniška in nega). V 

letu 2018 beležimo 11.434 ur odsotnosti iz tega naslova, kar je  45 % več kot v letu 2017. To 
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pomeni, da je v povprečju 5,5 delavcev odsotnih zaradi bolniške ali nege.  44%  bolniške 

odpade na dolgotrajne bolniške.  

 

Med zaposlenimi je 7 invalidov, od tega. trije  delajo krajši delovni čas. Za krajši delovni čas 

so zaposleni še: psihologinja, dietetičarka, kineziologinja, zdravnica, fizioterapevtka, ; tri 

delavke pa uveljavljajo starševsko varstvo. 

 
Slika 8: Število zaposlenih za leto 2014-2018 na dan 31.12.   
 

 
 

 
Tabela29: Struktura zaposlenih delavcev po stopnjah izobrazbe in poklicih na dan 31.12. v letih 2014-2018 

 

Stopnja izobrazbe: 
Leto Leto 

2015 

Leto 

2016 

Leto Leto 
2018 2014 2017 

VII in VIII. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 49 48 51 53 63 

Zdravnik 22 20 19 19 21 

Zobozdravnik 6 6 7 4 6 

Diplomirana medicinska sestra 13 15 17 21 23 

Diplomirani fizioterapevt 
4 4 3 

5 6 

Specialist medicinske biokemije 1 1 

Diplomirani inženir laboratorijske 
biomedicine 

2 2 2 1 1 

Logoped in psiholog 
2 2 3 2 

3 

Kineziolog, dietetičarka 2 

VI. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 2 2 2 2 2 

Višja medicinska sestra 0 0 0 0 0 

Socialni delavec 1 1 1 1 1 

Delovni terapevt 1 1 1 1 1 
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V. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 36 34 37 35 39 

Zdravstveni tehnik 32 30 31 30 34 

Laboratorijski tehnik 3 3 5 4 4 

Zobotehnik 1 1 1 1 1 

NEZDRAVSTVENI DELAVCI IN PRIPRAV. 15 16 17 18 17 

SKUPAJ: 102 100 107 108 121 

 

 

Slika 9: Struktura zaposlenih po izobrazbi  in vrsti dela za leto 2014-2018 

 

 
 

V zadnjih letih se povečuje delež zaposlenih s VII. in VIII. stopnjo izobrazbo (na račun 

zdravnikov), zmanjšuje pa se delež nezdravstvenih delavcev.  

 

Povprečna starost zaposlenega v zavodu je 41,59 let. Glede na leto 2017 se je nekoliko znižala 

in je še vedno relativno visoka. Med drugim to povzroča večjo odmero dopusta in praviloma 

tudi višje plačne razrede. 

 

 

 

11.2  Izobraževanje v letu 2018 

 

V letu 2018 so tri zdravnice nadaljevale z opravljanjem modulov v okviru specializacije iz 

družinske medicine. Zaključeni sta bili dve specializaciji iz družinske medicine in ena iz 

pediatrije.  

  

Kljub prenehanju omejitve zakonskih določil v zvezi s prepovedjo financiranja izobraževanja, 

nismo vključili nove zaposlene v programe za pridobivanje formalne izobrazbe, saj je možno 

tovrstni kader pridobiti na trgu (npr. DMS). Dve delavki, ki sta v zavodu zaposleni preko 25 
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let zaradi spremenjenih formalnih pogojev, nimata ustrezne izobrazbe za zasedbo trenutnega 

delovnega mesta, zato se izobražujeta za pridobitev izobrazbe diplomiran zdravstvenik. V letu 

2018 sta se vpisali v tretji letnik, ki ga financira zavod.  

 

Z načrtovanim izpopolnjevanjem in usposabljanjem so zaposleni pridobivali 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. Izobraževanje je potekalo v skladu 

s potrebami zavoda in zaposlenih. 

 

Ne glede na določila kolektivnih pogodb, ki jim je (tudi zaradi nezmožnosti nadomeščanja 

odsotnosti) težko slediti, se je za zdravnike načrtovalo udeležba na treh enodnevnih in dveh 

dvodnevnih seminarjih in/ali stroškovno 900,00 EUR letno. Za medicinsko osebje (visoka 

izobrazba) se je načrtovalo izobraževanje v obsegu treh enodnevnih seminarjev in enega 

dvodnevnega seminarja in/ali stroškovno 600,00 eur. Za medicinsko osebje (srednješolska 

izobrazba) je predvidevalo dva enodnevna seminarja in/ali stroškovno in en dvodnevni 

seminar 500,00 eur. Pri izbiri tem smo upoštevali potrebna znanja in število licenčnih točk, ki  

jih prinese izobraževanje. Pri mentorjih smo pri načrtovanju izobraževanja sledili zahtevam za 

ustrezno število licenčnih točk za ohranjanje mentorstva. Za administrativno tehnični kader je 

bil v povprečju predviden strošek izobraževanja v višini 500,00 eur. Za direktorja je bilo 

planirano usposabljanje v višini 900,00 eur. Temo izpopolnjevanja in usposabljanja odobri 

neposredno nadrejeni, potrdi pa direktor, če je v okviru planiranih stroškov.  

 

Interes zavoda je, da se sredstva za izobraževanje pridobivajo tudi s pomočjo sponzorjev, saj 

je samo tako možno v celoti zagotoviti planiran obseg izobraževanja. Žal se ta sredstva iz leta 

v leto zelo zmanjšujejo. V letu smo tako pridobili 975,00 EUR donacij za namene 

izobraževanj (Cheesi Slovenija).  

 

Tudi letos smo veliko pozornost namenili internemu izobraževanja in prenosu znanja med 

sodelavci. Izobraževanja praviloma potekajo v okviru rednih petkovih tedenskih sestankov. V 

zavodu smo organizirali izobraževanje na temo Kako premostiti medgeneracijske razlike v 

delovnem okolju, ki se ga je udeležilo večina zaposlenih v zavodu. S pridobitvijo projekta 

Centra za krepitev zdravja, so se zaposleni na področju preventive udeleževali obveznih 

vsebin izobraževanja za pridobitev potrebnih kvalifikacij za izvajanje preventiven dejavnosti, 

oziroma za izvajanje prenovljenih programov (patronaža, preventivni pregledi šolarjev). 
 

Tabela 30: Usposabljanje in izobraževanje v letu 2018 

 
Zap.št. Vsebina strokovnega izobraževanja Naziv službe Št. 

udeležencev 

Št. dni 

skupaj 

1. Vsebine iz področja računovodstva, 

kadrovanja , napredovanja delavcev, 

dohodnine, varstva osebnih podatkov in 

javnih naročil  

Uprava  5 27 

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 )  

 

 

 

49 

 

 

 

298 
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3. Vsebine iz področja zdravstvene nege 

bolnika na domu in  babiške zdravstvene 

nege 

Patronažna služba 8 61 

 

4. Ostale vsebine z medicinskega področja Vse službe 13 41 

 

5. Vsebine iz področja ustne higiene, 

stomatologije, protetike, zobnih bolezni 

in endodonije. 

Zobna ambulanta 10 24 

 

6. Vsebine iz laboratorijskega področja  Laboratorij 6 16 

7. Referenčne sestre Področje 

preventive 

4 21 

8 CKZ in preventiva Področje 

preventive 

9 139 

INTERNA IZOBRAŽEVANJA 

9 Varstvo pri dela Vse službe 38  

10 Interna strokovna srečanja za zdravnike 

(več srečanj) 

Vse službe 70  

11 Program preprečevanja bolniš.okužb Vse službe 83  

12 Obnovitev sistema čiščenja  Podporne službe 6  

13 Tečaj temeljni postopki oživljanja  Vse službe 109  

14 Medgeneracijsko sodelovanje  Vse službe 80  

 SKUPAJ:  488 625 

 

  
Tabela 31: Število dni odsotnosti po profilih zaradi izobraževanja v letih 2014- 2018 

 

Delovno mesto število dni 

2016  

število dni 

2017 

Število dni 

2018 

Zdravniki in specializanti (vključno z moduli) 166 192 178 

Zobozdravniki 21 25 13 

Diplomirane medicinske sestre 137 131 153 

Zdravstveni tehniki, medicinske sestre 98 52 35 

CKZ in preventiva    137 

Ostali (UPR.+FTH.+LAB.+log.+psih.+reš) 96 93 109 

SKUPAJ 518 493 625 

 

V letu 2018 je bilo skupaj 625 dni zunanjega strokovnega izobraževanja kar je 26,77 % več 

kot v letu 2017. Povprečno število dni strokovnega izobraževanja na zaposlenega je 5,06 dni. 

Obseg izobraževanja se je najbolj povečal pri ostalih (17%), za 16,79% se je obseg 

izobraževanja povečal pri diplomiranih medicinskih sestrah, pri ostalih profilih se je obseg 

izobraževanja zmanjšal. Pri spremljanju realizacije plana izobraževanja ugotavljamo, da se je 

obseg izobraževanja gibal v planiranih okvirih. Posamezniki so planiran obseg presegli zaradi 

udeleževanja obveznih izobraževanj. 
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Tabela 32:Dnevi izobraževanje glede na število zaposlenih, ki so se udeležili izobraževanja 

 

Dni izobraževanja Število zaposlenih 

0 dni 30 

1 dan 12 

2 dni 17 

3 dni 8 

4 dni 8 

5 dni 2 

6 dni 9 

7 dni 6 

8 dni 5 

9 dni 4 

Več kot 10 dni 20 

SKUPAJ 121 

 

Vsaj enega zunanjega izobraževanja se je udeležilo 75,21% zaposlenih (v letu 2017 84 %). 

Samo dva delavca (odsotnost) pa se nista udeležila niti internega izobraževanja. V letu 2018 

povečali obseg sredstva za izobraževanje glede na preteklo leto. Za izobraževanje (samo 

kotizacije, brez stroškov prevoza, dnevnic in nastanitev) smo porabili blizu 46.457,00 EUR. 

Hkrati smo za šolnine namenili še dodatnih 5.610,00 EUR. Za dnevnice, nočnine in potne 

stroške za  izobraževanja smo namenili 12.165,68 (niso pa upoštevani stroški prevoza na 

izobraževanja s službenimi vozili). Skupaj znaša strošek izobraževanj v letu 2018 64.232,00 

EUR 

 

 

 

11.3  Izraba delovnega časa 

 

Izraba delovnega časa delavcev je izračunano iz opravljenih ur rednega dela oziroma iz ur 

odsotnosti. Od 116,6 delavcev iz ur je bilo odsotnih 27,9 delavcev, kar predstavlja 23,9 % 

vseh delavcev.  

 

V tabeli 33 so med drugim prikazane odsotnosti v breme Zdravstvenega doma Trebnje. Te 

odsotnosti so dopusti, prazniki, strokovno izpopolnjevanje in boleznine do 30 dni Vse ure 

odsotnosti v breme zavoda preračunano predstavljajo na letnem nivoju obseg dela 24 

delavcev  ali 20,6 %. Odsotnost v breme drugih institucij (boleznine nad 30 dni, nega 

družinskega člana, porodniški dopust, invalidnine) predstavljajo 3,9 delavcev ali 3,3 %. 

 
Tabela 33: Analiza izrabe delovnega časa zaposlenih v letu 2018 

 

vrsta izplačila 

število 

izplačanih 

ur 

število 

delavcev 

iz ur 

% delež 

št. del. iz 

ur 

pop. izkor. 

delovnih 

dni 

pop. izk.iz 

dni v breme 

JZZ 

2 3 5 6 

7=6*letno 

št. del.dni 8 
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redno delo 161.715 77,4 66,4 173,4 179,3 

redno delo krajši del čas (36 ur)   0,0 0,0 0,0 0,0 

redno delo polovični del. čas 3.210 3,1 2,6 6,9 7,1 

redno delo - SDČ 6.724 6,4 5,5 14,4 14,9 

prosti dan (iz turnusa,dežurstva) 3.604 1,7 1,5 3,9 4,0 

SKUPAJ 175.253 88,7 76,1 198,6 205,4 

dopoldanska izmena 131.469 66,7 57,2 149,4 154,5 

popoldanska izmena 40.180 19,2 16,5 43,1 44,6 

nočna izmena 5.016 2,4 2,1 5,4 5,6 

prosti dnevi za redno delo ob vikendih 672 0,3 0,3 0,7 0,7 

            

dopust + ost. ods. 30.282 14,5 12,4 32,5 33,6 

praznik 9.814 4,7 4,0 10,5 10,9 

strok. izpopolnjevanje 4.128 2,0 1,7 4,4 4,6 

boleznine do 30 dni 5.936 2,8 2,4 6,4 6,6 

SKUPAJ odsot. v breme ZD 

TREBNJE 50.160 24,0 20,6 53,8 55,6 

boleznine nad 30 dni 5.072 2,4 2,1 5,4   

nega druž. člana 426 0,2 0,2 0,5   

porodni dopust 2.584 1,2 1,1 2,8   

invalidnina + ost. refund. 219 0,1 0,1 0,2   

SKUPAJ odsot. v breme drugih 8.301 3,9 3,3 8,9   

ODSOTNOSTI SKUPAJ 58.461 27,9 23,9 62,7   

            

SKUPNO ŠTEVILO UR  233.714 116,6 100,0     

ŠTEVILO DELOVNIH DNI V LETU 

2018 (261 dni)       261,2 261,0 

Skupaj brez odsot. v breme drugih 225.413 112,7       

            

NADURE 8.659 4,1   9,3   

DEŽURSTVO 0 0,0   0,0   

            

SKUPAJ DELAVCI IZ UR 234.072 116,9       

DELAVCI iz ur glede na letno 

obveznost 2088 ur   112,5       

DELAVCI iz ur brez odsotnosti 183.912 92,8       

 

V letu 2018 je bilo potencialno možnih 260,8 delovnih dni (od 365 dni v letu odštejemo 

sobote in nedelje). Od teh razpoložljivih dni je  povprečen delavec delal 198,6 dni,  62 dni pa 

je bil odsoten zaradi praznikov, dopustov, izobraževanj, nega ter bolniških in porodniških 

odsotnosti.. V zadnji koloni je prikazana izkoriščenost delovnih dni, če iz primerjave izločimo 

odsotnosti v breme drugih. Upoštevaje te podatke je povprečni delavec delal 205,4 dni na leto, 

55,6 dni pa je bil odsoten (prazniki, dopust, izobraževanje, bolniška v breme zavoda) 

 

Poleg navedenega je v tabeli je prikazana še razporeditev delavcev v dopoldansko, 

popoldansko in nočno redno delo. Popoldne povprečno dela 19,2 delavcev. Ponoči dela 

povprečno 2,4 delavcev (v izmenah). Dopoldan pa ob delovnikih povprečno dela le 66,7 

delavca, Ob rednem delu se delo 24 ur/365 dni izvaja še v nadurah, delo v dežurstvu in stalni 

pripravljenosti pa se ne izvaja. V letu 2018 je bilo izplačanih 8.659 nadur, kar pomeni, da smo 
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plačali tak obseg nadur, ki bi omogočal zaposlitev 9,3 delavcev. Strošek izplačanih nadur je 

bil 200.724,18 EUR 

 

 

 

11.4  Pogodbeno sodelovanje z zdravstvenimi delavci in izdana 
soglasja za delo pri drugih izvajalcih  

 

Na osnovi 53. b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ((Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 

14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17)  in na osnovi vloge zainteresiranih zaposlenih je ZD 

Trebnje izdal v letu 2018 tri soglasja zdravstvenim delavcem, zaposlenim  v Zdravstveni dom 

Trebnje za opravljanje zdravstvenih storitve pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali 

drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Pogoj za izdajo soglasje je, 

da: 

 s tem ne bo povzročena škoda ZD Trebnje oziroma motnja pri opravljanju njegove 

dejavnosti 

 Zd Trebnje sam nima potrebe po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma delu, ki 

presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravstvenega delavca, 

 zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje delovne obveznosti glede količine in vrste 

opravljenih zdravstvenih storitev, določenih s pogodbo o zaposlitvi in normativi ter 

standardi dela v ZD Trebnje 

 zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih 

oblik dela pri v ZD Trebnje 

 zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot 

izvajalcu zdravstvene dejavnosti ni onemogočen dnevni in tedenski počitek ter letni 

dopust.  

Vsi zaposleni, ki so prejeli soglasje, mesečno dostavijo poročilo o opravljenih urah, ki jih 

evidentiramo v ustrezno zbirko podatkov. 

 

Na osnovi uvrstitve v posebni program s strani Ministrstva za zdravje smo z lastnimi 

zaposlenimi zdravniki sklenili podjemne pogodbe za delo z zaporniki 

 

Z zunanjimi izvajalci smo imeli v letu 2018 sklenjene pogodbe za opravljanje sledečih 

dejavnosti: 

Za delo v ambulanti nujne medicinske pomoči s štirimi izvajalci  

Za delo v psihiatrični ambulanti Dob s psihiatrom  

Za nadomeščanje odsotnosti na ginekologiji z dvema izvajalcema ginekologoma (podjemna 

pogodba in ZD Grosuplje) 

Za delo psihologa v ambulanti medicine dela s psihologinjo z ustreznimi specialnimi znanji 

Za delo zobnega asistenta za zobno ambulanto Dob z zobno asistentko  

Za delo radiologa z izvajalcem specialistom radiologije 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
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12 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
 

 

Zdravstveni dom Trebnje se vseskozi tehnološko razvija, saj investiramo v prostore in opremo 

ter zagotavljamo dobre materialne pogoje za delo. Za investicije in investicijsko vzdrževanje 

smo  letu 2018 namenili cca 230 tisoč EUR, kar je v okviru povprečja preteklih let in 27 % 

več kot v letu 2017 Izvedli smo tudi vse potrebne postopke za predvideno nadzidavo in 

rekonstrukcije, ki se bo  izvajala v letu 2019.  

 

Nabava je potekala skladno s finančnim načrtom. Največji projekt v letu 2018 je bila nabava 

biokemičnega analizatorja. Nabavili smo vozilo urgentnega zdravnika, ki ga je preko Občine 

Mokronog sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Oprema, ki se je nabavila na CKZ, se je 

financirala preko projekta »Nadgradnja preventive«. Ponovno so veliko vlagali v 

informacijsko podporo, tako za programsko opremo in licence, kot za strojno opremo. Ostale 

nabave smo poskušali čim bolj razpršiti med vse dejavnosti, glede na njihove potrebe.   

 

Med večjimi projekti ni bila realizirana nabava sterilizatorja. Obstoječi aparat potrebuje 

veliko tekočega vzdrževanja zaradi trde vode. Tudi novi modeli sterilizatorjev ne tem 

področju niso prinesli izboljšav, zato bomo nabavo planirali v prihodnjih letih (iztrošenost).  

 
Tabela 34: SEZNAM NABAV OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V LETU 2018 

 

Opis investicije Kom Vrednost Nahajališče 

KARTOTEČNE OMARE 3,00 4.100,00 AMBULANTA ŽLAJPAH, ŠEKLI, HUMAR 

GARDEROBNE OMARE 9,00 1.430,00 NOVA GARDEROBNA SOBA 

MOBITELI 16,00 1.927,45 

PATRONAŽA ;CKZ; HIŠNIK, ZDRAVSTVENA 

VZGOJA, URGENCA 

ANALIZATOR ZA ALBUMINE  2,00 1.342,00 LABORATORIJ 

RAČUNALNIKI IN TABLICE 12,00 7.816,77 RAZLIČNE LOKACIJE 

TISKALNIKI IN KOPIRCI IN ČITALCI 20,00 10.956,11 RAZLIČNE LOKACIJE 

MONITORJI  9,00 1.187,43 RAZLIČNE LOKACIJE 

LICENCE RAZNE 10,00 21.337,08 RAZLIČNE LOKACIJE 

OKSIMETER z OTROŠKIM SENZORJEM 1,00 697,84 ŠOLSKI DISP. 

POHIŠTVENA OPREMA REF. AMBULANTA 2,00 2.897,00  REFERENČNE AMBULANTE 

KOSILNICA GX5500 1,00 537,80 EKONOMAT SKL. 

PRALNI STROJ GORENJE 1,00 399,90 PRALNICA, LIKALNICA 

ANALIZATOR DIMENSION EXL 200 1,00 44.530,00 LABORATORIJ 

PREDALNIK S KEROCK PLOŠČO 1,00 420,00 ZOBNA AMB. III. 

POHIŠTVO URGENCA 2,00 530,00 NMP - URGENCA 

INHALATOR KOMPRESORSKI NE-C900 1,00 111,92 NMP - URGENCA 

OKSIMETER SPECTRO 1,00 663,38 NMP - URGENCA 

OKSIMETER SPECTRO 1,00 516,97 REFER. AMB. SOBA 206 (KS) 

KLIMA TOSHIBA 1,00 1.082,38 REFER. AMB. SOBA 205 (AJ) 

MEDICINSKA ELEKTROM.TEHTNICA 1,00 696,86 REFER. AMB. SOBA 207 (KK) 

MEDICINSKA ELEKTROM.TEHTNICA 1,00 696,87 REFER. AMB. SOBA 205 (AJ) 

ELEKTRONSKA OTROŠKA TEHTNICA 1,00 346,48 PATRONAŽA MOKRONOG 

OKSIMETER SPECTRO 1,00 551,44 SOBA 201  SA  XIII.(DR.HROVAT) 

STOL 5,00 489,55 RAZLIČNE LOKACIJE 

APEKS LOKATOR RAYPEX 6 2,00 1.828,16 ZOBNA AMB. III.IN MIRNA 
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MIZA CYRIAX 1,00 4.540,00 FIZIOTERAPIJA 

MIZA TERAPEVTSKA 1,00 1.665,30 FIZIOTERAPIJA 

MOODEL MAŠČOBE 1,00 111,26 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

NAPRAVA ZA MAGNETNO TERAPIJO 1,00 3.991,84 FIZIOTERAPIJA 

POHIŠTVO PISARNA GLAVNE SESTRE 1,00 1.310,00 SOBA  GLAVNE SESTRE 

AVDIOMETER AD 226 1,00 3.225,50 SPL. AMB. DOB  

SPIROMETER ALPHA 1,00 2.518,95 SPL. AMB. DOB  

KALIBRACIJSKA BRIZGA 3L 1,00 494,10 SPL. AMB. DOB  

TEHTNICA MEDICINSKA OTROŠKA 1,00 749,57 PEDIATRIJA 

PRENOSNI EKG MESI 1,00 2.928,00 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

INHALATOR KOMPRESORSKI 1,00 111,92 SOBA  GLAVNE SESTRE 

OKSIMETER SPECTRO 1,00 551,44 SOBA 209 SA XIV. (DR.BARBIČ) 

DEFIBRILATOR LIFEPAK CRPLUS 1,00 1.647,00 NMP - URGENCA 

AED OMARICA ZA ZUNANJO NAMESTITEV 1,00 854,00 NMP - URGENCA 

MODEL PRSI ZA PRIKAZ DOJENJA 1,00 1.502,92 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

DOJENČEK LUTKA 1,00 1.136,06 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

DOPLER FETALNI 1,00 646,86 DZŽ 

MODEL MEDENIČNEGA DNA 1,00 493,12 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

PROJEKTOR BENQ 1,00 562,42 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

OA ŠKODA FABIA ACTIVE NMDL-744 1,00 9.304,39 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

DEFIBRILATOR LIFEPAK CRPLUS 1,00 1.647,00 KOMBI VW FURGON (NM DK-876) 

DEFIBRILATOR LIFEPAK CRPLUS 1,00 1.647,00 AVTO DEŽ.ZDRAVNIKA NMKP-120 

SILAMAT 1,00 331,60 ZOBNA AMB. III. 

VITALITETNI APARAT 1,00 285,04 ZOBNA AMB. III. 

TRAČNA ENOTA (BACKUP) 1,00 6.859,33 RAČUNOVODSTVO 

ŽLOŽLJIV PROMOCIJSKI PULT 1,00 317,20 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

ASPIRATOR PRENOSNI MINIASPEED PRO 1,00 418,79 OTROŠKI DISP. 

AVTO DEŽ. ZDRAVNIKA NMKP-120 1,00 27.354,40 AVTO DEŽ.ZDRAVNIKA NMKP-120 

OGLASNA DESKA IZ PLUTE 1,00 55,24 PATRONAŽA 

OKSIMETER SPECTRO 1,00 551,44 SPL.AMB.  I. 

ANALIZATOR TELESNE SESTAVE TANITA 1,00 7.478,60 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

MODEL TESTISOV 1,00 202,83 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

APARAT ZA MERJENJE KRV.TLAKA 

HOLTER 1,00 1.592,10 REFERENČNA AMB. TREBNJE 

MEŠALEC AMALGAMA 1,00 317,51 ZOBNA AMB. MOKRONOG 

OKSIMETER SPECTRO 1,00 516,98 SPL.AMB.DSO 

JUNIPER 1,00 1.219,55 SPL.AMB.DSO 

JUNIPER 1,00 1.219,55 SPL. AMB. DOB 

JUNIPER 1,00 1.219,55 MIRNA 

JUNIPER 1,00 1.219,54 MOKRONOG 

STOL OTROŠKI 1,00 53,94 LOGOPED 

DROBNI INVENTAR (MERILNIKI, 

STETOSKOPI, BLAZINE, INSTRUMENTI, 

ŠTOPARICE, MODELI HRANE, …)   12.202,94 RAZLIČNE LOKACIJE 

SKUPAJ   212.148,17   

 

V okviru investicijskega vzdrževanja smo prenovili sanitarije v pritličju in s tem pridobili 

dodatni prostor, ki je trenutno namenjen fizioterapiji. Poleg navedenega smo zamenjali 

izrabljena tla in uredili prostor za fotokopirnico.  
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Tabela 35: Investicijsko vzdrževanje v letu 2018 

 

Opis kol Vrednost 

Zamenjava tal na zobozdravstvenem traktu 1 3.515,00 

Prenova WC in ureditev dodatnega prostora za fizioterapijo 1 18.465,00 

Ureditev tal v novih prostorih 1 1.050,00 

Prostor za fotokopirnico 1 1.484,90 

SKUPAJ   24.514,90 

 

Za pripravo dokumentacije (idejne zasnove, izračun statike, priprav PGD IN PZI za pripravo 

razpisne dokumentacije)  smo namenili 46.447,84. Plačali smo tudi komunalni prispevek v 

višini 20.679,13 EUR V letu 2018 smo izvedli vse postopke za pričetek rekonstrukcije. Kljub 

drugačnemu terminskemu planu, so bo izvedba pričela šele v januarju 2019 

 

 

 

 

Pri pripravi poročila so, poleg odgovorne osebe, sodelovali: 

1. Prim. prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med., spec. druž. med 

2. Bogomir Humar, dr. med., spec. spl. med.,  

3. Zdenko Šalda, dr. med., spec. med. del. prom. športa 

4. Vesna Kurent 

5. Jelka Ajdič 

6. Karmen Lukše 

7. Mateja Šribar 

8. Darinka Oštir Mevželj 

9. Katarina Ljubeljšek 

10. Majda Gačnik  

11. Ahlin Janja 

12. Špela Gašperšič 

13. Janja Skoporc 

14. Lucija Kovač 

15. Luka Florjančič 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

za leto 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Karmen Lukše, mag.jav.upr. 
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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 in 

86/16) – 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 

 

DRUGE PRILOGE: 

 
 Obračun davka od dohodka pravnih oseb za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018 

 Obrazci Ministrstva za zdravje brez bilančnih izkazov: 

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 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 
POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA 

- Sredstva 

- Obveznosti do virov sredstev 

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 

- Analiza prihodkov 

- Analiza odhodkov 

- Poslovni izid 

- Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 

- Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ LETA 2017 IN PRETEKLIH LET 
RAZPOREDITEV UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2018 
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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 

31.12.2018. 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 31.12.2018. 

 
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  

 

Tabela št.1: sredstva in obveznosti do virov sredstev 

V EUR 
Naziv konta 2017 2018 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 

 

2.268.134 
 

2.294.014 
 
0 
 

4.562.148 
 
 
 
 

438.261 
4.123.887 

 
4.562.148 

 

2.217.141 
 

2.849.430 
 
0 
 

5.066.571 
 
 
 
 

473.687 
4.592.884 

 
5.066.571 

 

98 
 

124 
 
- 
 

111 
 
 
 
 

108 
111 

 
111 

    

 
 

Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja Zdravstvenega doma Trebnje znašajo 5.066.571 EUR in so v 
primerjavi z letom 2017 višja za 504.423  EUR oz. za 11 %.  
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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 82.620 68.889 21.577 7.488 27.820 

ZEMLJIŠČA  
 

02 42.387 - - - 42.387 

ZGRADBE 02 3.038.398 1.319.245 67.127 86.319 1.699.964 

OPREMA, DROBNI 

INVENTAR 
04 2.563.939 2.094.707 190.571 212.833 446.970 

SKUPAJ 
NEOPREDMETENA IN 
OPREDMETENA OS V 
UPRAVLJANJU 

  
5.727.344 

 
3.482.841 

 
279.275 

 
306.637 

 
2.217.141 

 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:       v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2017 2018 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    

003 Dolgoročne premoženjske pravice 78.376 82.620 105 

005 Druga neopredmetena sredstva    

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj    

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi 4.244 21.577 508 

 - Inventurni odpis  727 - 

00 Skupaj AOP 002 82.620 103.470 125 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 68.889 75.648 110 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 13.731 27.820 203 

 
 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN AČR 

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi izkazujemo naložbe v premoženjske pravice. V letu 2018 
smo realizirali za 21.577 EUR neopredmetenih dolgoročnih sredstev.  

 

Tabela št.3: vlaganja v neopredmetena sredstva 

Vlaganja v neopredmetena sredstva 
 

V EUR 

Licence za strežnik 
Licence Windows, Office 
Licenci za požarno pregrado 

15.079,20 
1.474,85 
5.023,12 

SKUPAJ 
 

21.577,17 
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 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 31.12.2018 znaša 42.387 EUR. 
ZGRADBE: Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2018 povečala zaradi izvedbe projekta 

»Rekonstrukcija severnega trakta«, v višini 67.127 EUR (projektna dokumentacija, PZI, komunalni 
prispevek,…). Neodpisana vrednost zgradb znaša 1.699.964 EUR.      
 

                                                         v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2017 2018 Indeks 

020 Zemljišča 42.387 42.387 100 

021 Zgradbe 3.062.029 3.038.397 99 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine   0 

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi   0 

029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe   0 

02 Skupaj AOP 004 3.104.416 3.147.911 101 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 1.319.245 1.405.561 107 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   1.785.171 1.742.350 98 

 
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 2018 je bila nabavljena oprema v vrednosti 158.540,92 EUR in drobni 
inventar, ki ga vodimo v razredu 0, v vrednost 32.030,08 EUR.  

 

Tabela št.4: večje nabave opreme v letu 2018 

Vlaganja v OS in nabava opreme Nabavna vrednost 

MODEL ŽENSKE MEDENICE 493,12 

KALIBRACIJSKA BRIZGA 494,10 

OKSIMETER 516,98 

RAČUNALNIK 521,60 

RAČUNALNIK 535,30 

KOSILNICA GX 537,80 

OKSIMETER 551,44 

OKSIMETER 551,44 

PULZNO OKSIMETER SPECTRO 551,44 

PROJEKTOR BenQ 562,42 

PRENOSNIK 606,22 

RAČUNALNIK PRENOSNI 606,22 
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FETALNI DOPLER 646,86 

PULZNI OKSIMETER 697,84 

OTROŠKA MED.TEHTNICA 749,57 

PREDALNIK 800,00 

OMARICA OGREVANA 854,00 

RAYPEX 6 914,08 

RAYPEX 6 914,08 

RAČUNALNIK 1.038,06 

RAČUNALNIK PRENOSNI 1.046,64 

KLIMA TOSHIBA 1.082,38 

PULZNI OKSIMETER 2X, OTR.SENZO 1.180,35 

APARAT ZA ALBUMINE CLINITEK 2X 1.342,00 

MEDICIN.TEHTNICA 1.393,73 

PREDALNIKI 1.540,00 

HOLTER 1.592,10 

MIZA TERAPEVTSKA 1.665,30 

SPIROMETER 2.518,95 

MODEL PRSI, DOJENČEK 2.638,98 

PRENOSNI EKG (za CKZ) 2.928,00 

URGENTNO VOZILO-DODATNA OPREMA 3.074,40 

RAČUNALNIKI 4X 3.083,67 

AUDIOMETER (SA DOB) 3.225,50 

NAPRAVA ZA MAGNETNO TERAPIJO 3.991,84 

TERAPEVTSKA MIZA 4.540,00 

JANIPER 4X 4.878,19 

DEFIBRILATOR 3X, OMARICA 4.941,00 

VEČFUNKCIJSKI TISKALNIK 6.283,00 

TRAČNA ENOTA 6.859,33 

ANALIZATOR TELESNE SESTAVE  7.478,60 

OA ŠKODA FABIA 9.304,39 

URGENTNO VOZILO 9.388,80 

vozilo za dež.zdravnika 14.891,20 

APARAT DIMENSION  44.530,00 

SKUPAJ 158.540,92 

 
V izkazu »Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev« izkazujemo 
stanje in gibanje teh sredstev v letu 2018 (povečanja, zmanjšanja, inventurni odpisi). 

                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2017 2018 Indeks 

040 Oprema 2.170.672 2.202.251 101 

041 Drobni inventar 393.267 417.300 106 

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 2.563.939 2.619.550 102 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 2.094.707 2.172.580 104 

053 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 
sredstva v tuji lasti 

   

04-05 Sedanja vrednost opreme 469.232 446.970 95 
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 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 79.136,96 EUR. 
 

Tabela št.5: izločena osnovna sredstva v letu 2018 

konto Izločena osnovna sredstva  V EUR 

003 000 Premoženjske pravice  727,39 

021 000 Zgradbe v upravljanju  0 
040 000 Oprema  65.187,16 

041 000 Drobni inventar  4.895,35 

041 001 Drobni inventar  3.102,89 
320 101 Avtoplašči   5.224,18 

 SKUPAJ  79.136,96 

 
b. KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
 

Tabela št.6: gibanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev 

 
konto Naziv konta 2017 2018 Indeks 

10 Denarna sredstva v blagajni 
 

40 40 100 

11 Dobroimetje pri bankah 
 

2.136.186 2.658.691 127 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 
 

56.546 72.035 127 

13 Dani predujmi 
 

1.127 
 

561 
 

50 

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta 
 

96.241 111.204 116 

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja 
 

0 0 - 

17 Druge kratkoročne terjatve 
 

3.857 6.535 169 

19 Aktivne časovne razmejitve 
 

17 
 

364 
 

2141 

 SKUPAJ 2.294.014 2.849.430 124 

 

Denarna sredstva v blagajni predstavljajo gotovino v glavni blagajni do višine določenega 
blagajniškega maksimuma. Denarna sredstva v blagajni je popisna komisija popisala na dan 

31.12.2018 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 31.12.2018 so znašala 2.658.691,33 EUR.  

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znašajo 72.035,13 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,26 % 
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:  

 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, D.V.Z, 

 Adriatic d.d. zavarovalna družba, 

 Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d. 
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Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2018 560,64 EUR in se nanašajo na vnaprejšnje 
plačilo tuje strokovne literature. 

 

Kratkoročne terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov znašajo 111.204,63 EUR in so v 
primerjavi z letom 2017 nekoliko večje. Pretežni del teh terjatev se nanaša na Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje. 
 

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za refundacije boleznin ZZZS pri plačah za mesec 

december 2018.  

 
Na aktivnih časovnih razmejitvah izkazujemo vnaprej plačane naročnine za leto 2019. 

 

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. 

 

a. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Tabela št.7: gibanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev 

 
konto Naziv konta 2017 2017 Indeks 

 

20 
 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme 174 27.499 15804 

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
 

234.889 263.741 112 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
 

120.042 100.862 84 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
 

51.733 57.013 110 

24 
 
 

25 
 

26 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta 
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja 
 

31.423 
 

 
0 
 
0 

24.572 
 

 
0 
 
0 

78 
 
 
- 
 
- 

29 Pasivne časovne razmejitve 
 

0 0 - 

 SKUPAJ 438.261 473.687 108 
 
 

 
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 znašajo 473.687 EUR in so v primerjavi s predhodnim 

letom večje za 8%. 
 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme na dan 31.12.2018 znašajo 27.499 EUR. 

Obveznosti za prejete predujme se v večji meri nanašajo na prevelika nakazila mesečnih avansov s 
strani ZZZS-ja za opravljene zdravstvene storitve. Obveznosti bodo obveznost poravnane in usklajene 

pri plačilu avansov v mesecu februarju 2019. 
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Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2018 znašajo 263.741 EUR. Obveznosti 

do zaposlenih se nanašajo na obveznost izplačila plač za mesec december 2018. Obveznosti do 

zaposlenih so bile v celoti poravnane v januarju 2019.  
 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 znašajo 100.862 EUR. Obveznosti so 
v primerjavi z letom 2017 nižje. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 15 do 30 dni. 

 

Druge kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznosti iz naslova plač za mesec december 2018 
in na obveznosti iz naslova podjemnih pogodb za mesec december 2018.  

 
                                  v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2017 2018 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 40.908 44.862 110 

231 Obveznosti za DDV 0 0 - 

231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih 

menic in drugih plačilnih instrumentov 

0 0 - 

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 5.833 6.213 107 

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od 

prejemkov zaposlenih 

4.992 5.938 119 

23 SKUPAJ 51.733 57.013 110 

 

 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so posredni ali 

neposredni uporabniki občinskega ali državnega proračuna na dan 31.12.2018 znašajo 24.572 EUR in 

se nanašajo na kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za opravljene zdravstvene in laboratorijske 
storitve. 

 
                                                  v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2017 2018 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 278 414 149 

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin 0 0  

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna države 

17.369 16.428 95 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 
uporabnikov proračunov občin 

13.776 7.730 56 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0 0 - 

 - ZZZS 0 0 - 

 - ZPIZ 0 0 - 

24 SKUPAJ 31.423 24.572 78 

 
Zdravstveni dom Trebnje na dan 31.12.2018 ne izkazuje kratkoročnih obveznosti  iz 
financiranja.  

 

b. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 

V letu 2018 smo prejeli donacijska sredstva od podjetja Acer v višini 500,00 EUR za nakup holterja, ter 
sredstva v okviru projekta »CKZ – nakup opreme«, v višini 16.519,16 EUR. 

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti, med katerimi izkazujemo prejeta sredstva v upravljanje in 
presežek prihodkov nad odhodki, predstavljajo 90 % pasive bilance stanja. Pretežni del virov 

predstavljajo obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva na kontu 92 in 98. 
 

Tabela št.8: lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

95 

konto Naziv konta 2017 2018 Indeks 
 

92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 

11.722 23.427 200 

96 Dolgoročne finančne obveznosti 
 

0 0 - 

980 Obveznosti za opredmetena in neopredmetena 
sredstva v upravljanju 
 

2.256.412 2.193.714 97 

985 Presežek prihodkov nad odhodki 1.855.753 2.375.743 128 

 SKUPAJ 4.123.887 4.592.884 111 

 

Tabela št.9: namenska sredstva prejeta od občin ustanoviteljic  v letu 2018 

 
OBČINA USTANOVITELJICA ZNESEK V EUR 

OBČINA TREBNJE  0 
OBČINA ŠENTRUPERT  0 
OBČINA MOKRONOG – TREBELNO (sof. Vozila za urg. 
zdravnika) 

14.891,20 

OBČINA MIRNA  
 

0 

SKUPAJ 14.891,20 
 

 

Zmanjšali smo stroške amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (4629) v 
znesku 56.855,61EUR. 

 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2018 znašajo 2.193.714,14 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. 
 

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 
01.01.2018 

1.647.381,32 126.833,98 67.153,28 415.043,74 2.256.412,32 

NAMENSKA 
SREDSTVA 2018 
 

 14.891,20   14.891,20 

ZMANJŠANJE 
AMORTIZACIJE V 
BREME VIRA 

36.664,91 8.637,15 3.443,87 2.795,68 51.541,61 

 
USKLADITEV 
31.12.2018 

-26.047,77     

SKUPAJ 

 

1.584.668,64 133.088,03 63.709,41 412.248,06 2.193.714,14 

 

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK 

stanje na dan 31. 12. 2017 1.855.753,04 

+ prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po  
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izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 +    26.047,77 

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka  
(iz priloge 3 – AOP 891) 

 
+  493.941,98 

- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz 

priloge 3 – AOP 892) 

 
-        0 

- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega 

obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) 

 
-        0 

stanje na dan 31. 12. 2018 2.375.742,79 
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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 2018 
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Zdravstveni dom Trebnje je v letu 2018 realiziral 5.705.880 EUR celotnih prihodkov, kar je 13,83 % 

več kot v letu 2017.  

 
Podrobnejši prikaz prihodkov in primerjave s predhodnim letom prikazujemo v nadaljevanju. 
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Tabela št.11: struktura prihodkov v letih 2017  in 2018 

PRIHODKI 2017 2018 Indeks 

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (po pogodbi 
ZZZS) 
 

3.560.547 4.044.420 114 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in 
specializantov 
 

341.531 295.292 86 

Prihodki od dodatnega prostovoljnega zavarovanja 
 

628.649 646.786 103 

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od 
nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov, 
konvencij 
 

429.302 614.418 143 

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 
 

29.094 92.444 318 

SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 
 

4.989.123 5.693.359 114 

Finančni prihodki 391 111 28 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in 
prevrednotovalni prihodki 

22.940 12.410 54 

SKUPAJ 5.012.454 5.705.880 114 

 

 

V celotnih prihodkih so prihodki od poslovanja na dan 31.12.2018 znašali 5.693.359 EUR in so v 
primerjavi z preteklim letom večji za 14%.  Prihodki od poslovanja predstavljajo tudi največji delež 

celotnih prihodkov. 

 
V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 71 % delež prihodki od ZZZS-ja iz naslova 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, in so znašali v letu 2018 4.044.420 EUR, v primerjavi z 
letom 2017 so večji za 14%.  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-ja iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov (ter učnih ustanov) so 
znašali 295.292 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom nekoliko nižji, prejeli pa smo jih iz naslova 

zaposlitve pripravnikov (zdravstveni tehniki) in zaposlitve zdravnic specializantk (specializantke iz 
družinske medicine in specializantki pediatrije). V strukturi celotnih prihodkov znašajo 5,2 %. 

 

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 

646.786 EUR.  
 

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, 
ostalih plačnikov in konvencij, znašajo v letu 2018 614.418 EUR in so v primerjavi s preteklim letom 

višji za 43%. V strukturi celotnih prihodkov znašajo 10,77 %. 

 
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo v letu 2018 92.444 EUR. V strukturi celotnih 

prihodkov znašajo 1,62 %. 
 

Finančni prihodki so znašali 111 EUR, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti.  
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Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki znašajo v letu 2018 

12.410 EUR in so v primerjavi z letom 2017 nižji, od tega smo 1.560 EUR prejeli iz naslova prihodkov 

od prodaje osnovnih sredstev, razlika so prihodki od izplačanih odškodnin (sklenjena zavarovanja). 
 

V letu 2018 smo prejeli 975 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 2018. 

 
Celotni odhodki doseženi v letu 2018 znašajo 5.211.938 EUR in so bili v primerjavi z letom 2017 večji 

za 9,36%. 
 

 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo: 
 

 stroški dela najvišji delež in sicer 69%, 
 sledijo stroški storitev 15%,  
 stroški materiala 11%,  
 stroški amortizacije 5% 
 in drugi odhodki, ki pa predstavljajo zanemarljiv delež v strukturi celotnih odhodkov. 

 

 

Grafikon št.2: struktura odhodkov v letu 2018  

 

Stroški blaga in 
materiala

11%

Stroški storitev
15%

Stroški dela
69%
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Tabela št.12: struktura odhodkov v letih 2017 in 2018 

 ODHODKI 2017 2018 Indeks 

460 Stroški blaga in materiala 582.305 579.408 100 
 

461 Stroški storitev 714.934 749.555 105 
 

464 Stroški dela 3.198.598 3.596.933 112 
 

462 Amortizacija 231.372 249.781 108 
 

465 Ostali drugi stroški 10.350 13.278 128 
 

467 Finančni odhodki 20 4 20 
 

468 Drugi odhodki 25.880 22.288 86 
 

469 Prevrednotovalni poslovni odhodki 2.320 632 27 
 

 SKUPAJ 4.765.779 5.211.938 109 

 

 

Po glavnih postavkah so bili odhodki naslednji: 

 

 

a. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

 
Stroški materiala in blaga so v letu 2018 znašali 579.408 EUR. 

 
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 2017  in 2018  v EUR 

Stroški materiala 
 

2017 2018 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 

127.944 
5.864 

35.978 
0 

70.114 
36.739 

123.632 
16.828 

100.836 
 

5.190 
36.312 
27.033 

122.604 
6.399 

39.548 
0 

60.538 
44.307 

111.330 
23.682 
95.871 

 
5.215 

39.105 
30.809 

96 
109 
110 

- 
86 

121 
90 

141 
95 

 
100 
108 
114 

SKUPAJ 
 

582.304 579.408 110 

 
Stroški storitev so v letu 2018 znašali 749.555 EUR in so bili v primerjavi z letom 2017 višji za 4,84 %. 

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 2017 in 2018 v EUR 

Stroški storitev 
 

2017 2018 INDEKS 

Laboratorijske storitve 
Ostale zdravstvene storitve 
Storitve vzdrževanja 
Strokovno izobraževanje, specializacije, strokovno 
izpopolnjevanje 
Ostale nezdravstvene storitve 
 

41.801 
205.085 
148.596 
54.744 

 
264.709 

 

42.421 
230.291 
161.297 
52.067 

 
263.479 

101 
112 
109 
95 

 
100 

 
SKUPAJ 
 

714.934 749.555 105 

 
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 

2018 
Število 

izvajalcev 

lastni zaposleni (zdr. storitve v Zavodu za 

prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni) 

109.029,78 9 

BOJANA TRATAR 8.734,70  

ELIZABETA ŽLAJPAH 40.649,95  

JANEZ GODEC 17.872,54  

JELENA MITIĆ 14.143,50  

MARIJA PETEK ŠTER 1.041,45  

MARTA PANČUR 17.469,39  

ZDENKO ŠALDA 5.442,39  

TADEJA BARBIČ 2.284,46  

SABINA FRANKOVIČ 1.391,40  

zunanji izvajalci (zdr. storitve v dežurni službi in službi 

NMP, zobozdravstvu, dispanzerju za žene, splošni službi, 
dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, v 

dejavnosti ultrazvočnih preiskav, zobotehnične 

storitve…) 

164.510,01 15 

ANDREJKA ZUPET 4.628,06  

JERNEJ ŠTRASNER 3.961,54  

MARIJANA KLARIČ KAMIN 624,06  

META ČAMPA 6.171,07  

TANJA TOMŠIČ 4.211,58  

STELA MUNK 5.180,35  

ZLATKA BUTKOVEC GAČNIK 5.62,34  

LM ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ HORJUL (LATIF) 72.304,60  

SVETOVANJE NA PODROČJU MEDICINE – STRBAD 

LJUBLJANA 

36.400,00  

BO-MED B. PROSENIK LJUBLJANA 10.904,00  

ORDINCACIJA SPLOŠNE MED. LOLIĆ KOČEVJE 6.781,00  

ZD KRŠKO (DR. BAJIĆ) 6.799,65  

LEKARNA SEVNICA (storitve farmacevta – Majcen) 1.047,50  

ZD GROSUPLJE (dr. Trampuž) 151,56  

LUCIJA KOVAČ 1.775,04  

FERLEŽ SMILJKA 3.570,00  
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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 

2018 

Število 
zunanjih 

izvajalcev 

Računalniške storitve – Servis računalniške opreme 
Florjančič Trebnje s.p. 

4.555,99 1 

 

 

Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih odhodkih znaša 26%. 

 

 

b. STROŠKI DELA  

 
Stroški dela so v letu 2018 znašali 3.596.993 EUR in so v primerjavi z letom 2017 večji za 12,46 %. 

 
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,…).  
 

Tabela št.15: struktura stroškov dela v letih 2017 in 2018 

konto Naziv konta 
 

2017 2018 Indeks 

46 Osnovne plače, dodatki in nadomestila 
 

2.231.506 2.542.585 114 

46 Nadurno delo – delo preko polnega delovnega 
časa 
 

229.688 200.724 87 

46 Redna delovna uspešnost – zaposleni 
 

0 0 - 

46 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 
 

25.201 15.233 60 

46 Delovna uspešnost povečan obseg dela 
 

21.090 18.829 89 

46 
 
 

46 

Delovna uspešnost povečan obseg – direktor in 
pomočnik direktorja/strokovni vodja 
 
Delovna uspešnost povečan obseg – PROJEKT 
 

3.505 
 
 

32.927 

3.906 
 
 

51.876 

111 
 
 

158 

46 Prispevki za socialno varnost 
 

410.903 459.090 112 

46 Drugi stroški dela 
 

243.777 304.750 125 

 SKUPAJ 
 

3.198.598 3.596.993 112 
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Grafikon št.3: struktura stroškov dela 2018 

 

Stroški dela predstavljajo v strukturi odhodkov  63 %. 
 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 102 zaposlenih, in se je 

v primerjavi z preteklim letom zmanjšalo (v letu 2017 103 zaposlenih).1 

Tabela št.16: povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur po letih od 2010 do 

2017 

 
LETO/ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Povprečno število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur 

102 103 98 95 96 91 84 83 81 

 
Povprečna bruto plača v letu 2018 na zaposlenega je znašala 2.690 EUR.  

 

Tabela št.17: povprečna bruto plača na zaposlenega po letih od 2010 do 2017 

 
LETO/ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Povprečna bruto plača 
na zaposlenega v EUR 

 

2.690 2.391 1.947 1.963 1.868 1.932 1.929 2.071 2.076 

 

Regres za letni dopust: V preteklem letu je bilo izplačano 720 EUR regresa za letni dopust na 

delavca. Izplačilo regresa je prejelo skupaj 135 zaposlenih. 

Delovna uspešnost:  

 V letu 2018 je bila izplačana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v znesku 

18.829 EUR. 

                                                 
1 Podatek ne vključuje zaposlenih po podjemnih pogodbah. 
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 Redna delovna uspešnost ni bila izplačana. 

 Izplačana je bila delovna uspešnost od prodaje blaga in storitev na trgu v znesku 15.233 EUR 

oz. 17.686 EUR z dajatvami. 

 Delovna uspešnost iz povečanega obsega za direktorico zavoda v znesku 3.906 EUR. 

 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega - projekt v znesku 51.876 EUR. 

 

Tabela št.18: delovna uspešnost po letih od 2010  do 2018 

 
LETO/ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Redna 

delovna 
uspešnost v 

EUR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Delovna 
uspešnost 
iz naslova 
prodaje 
blaga in 

storitev na 
trgu v EUR 

15.233,  
z 

dajatvami 
17.686 

25.201,  
z 

dajatvami 
30.036 

8.671, 
 z 

dajatvami 
10.068 

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  

Delovna 
uspešnost 
iz naslova 

povečanega 
obsega 

dela v EUR 

18.829 21.090 18.057 12.376 14.953 8.232 4.111 0 0 

Delovna 
uspešnost 
iz naslova 

poveč. 
obsega 
dela - 

direktorica 
v EUR 

3.906 3.505 2.712 2.799 0 0 0 0 0 

Delovna 
uspešnost 
iz naslova 

povečanega 
obsega 
dela–

projekt 

51.876 32.927 0 0 0 0 0 0 0 

 
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana v znesku 48.195 
EUR za 5.936 delovnih ur, v breme ZZZS-ja pa za 45.616 EUR oz. 5.717 delovnih ur. Nadomestila v 

breme ZPIZ-a v letu 2018 niso bila izplačana. 

 
 

Tabela št.19: nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme delodajalca in v breme ZZZS v letih 

od 2016 do 2018 

Nadomestila 
osebnih dohodkov 

za boleznine 

2016 2017 2018 Indeks ur 
2018/ 
2017 

   ure  EUR ure EUR ure EUR   

V breme zavoda  6.577 54.734 5.436 39.041 5.936 48.195 109 

V breme ZZZS  5.000 45.491 2.450 21.317 5.717 45.616 233 

                

  11.577 100.225 7.886 60.358 11.653 93.811 148 
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Tabela št.20: nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme ZZZS v letu 2018 

Vrsta obračuna 
 

ure Bruto izplačilo 

Boleznina v breme ZZZS 90% do 90 dni 2010 16.9112 

Boleznina v breme ZZZS 90% nad 90 dni 2302 19.453 

Krvodajalstvo 80 679 

Nega 442 2773 

Poškodba pri delu v breme ZZZS 100% 600 4.113 

Poškodba izven dela v breme ZZZS do 90 dni 144 842 

Spremstvo 139 844 

SKUPAJ 5.717 45.616 

 

Boleznine skupaj predstavljajo 4,86 % obračunanih delovnih ur. 

 

Drugi stroški dela: 

Tabela št. 21: drugi stroški dela v letu  2016 - 2018 

Drugi stroški dela v EUR 
 

2016 2017 2018 Indeks 
2018/2017 

Stroški prevoza na delo 44.500,49 52.113,02 59.234,26 114 
Jubilejne nagrade 3.060,81 3.176,31 1.703,65 54 
Odpravnine  698,02 6.533,15 11.605,05 178 
Solidarnostna pomoč 0 2.772,04 577,51 21 

Regres za letni dopust 70.344 80.948,75 97.209,89 120 
Stroški prehrane 77.130 82.126,31 89.051,88 108 
Izplačilo nagrade sindikalnemu zaupniku 0 0 0 - 
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD d.d.) 
Odškodnina (za neizrabljen ld) 

6.035 16.107,68 45.159,00 
208,58 

280 
- 

SKUPAJ 
 

201.768 243.777,26 304.749,82 125 

 

Grafikon št.4: drugi stroški dela v letu 2018 
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c. STROŠKI AMORTIZACIJE  

 
V  letu 2018 je bila obračunana amortizacija v znesku 249.781 EUR in je v primerjavi z letom 2017 
višja za 8%. 

 

Tabela št.22: amortizacija v letih 2017 in 2018 

 
Amortizacija 2017 2018 Indeks 

 

Opredmetenih dolgoročnih sredstev, 
oprema, drobni inventar 
 

195.244 212.833 109 

Neopredmetenih dolgoročnih sredstev  

 

5.890 13.998 238 

Zgradbe 
 

86.590 79.806 92 

Zmanjšanje amortizacije v breme vira 
 

- 56.352 -56.856 101 

SKUPAJ 231.372 249.781 108 

 

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 (namenska sredstva občin ustanoviteljic in donacije) v 
znesku 56.856 EUR.  

 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 306.637 EUR:  

 del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 244.662 EUR,  

 del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 

51.542 EUR (podskupina 980) in  

 del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  5.314 EUR (podskupina 922). 

 

Amortizacija predstavlja v strukturi celotnih odhodkov 5%. 

 

d. OSTALI DRUGI STROŠKI 

 
Ostali drugi stroški so v letu 2017 znašali 13.278 EUR, v primerjavi z letom 2017 nekoliko višji. 
 

Tabela št.23: ostali drugi stroški v letih 2017  in 2018 

 
Vrsta odhodkov - skupina 465 2017 2018 Indeks 

Nadomestilo za stavbno zemljišče 
 

5.292 5.473 103 

Prispevki članarin 
 

3.112 3.229 104 

Prispevek za vzpostavljanje zaposlovanja invalidov 
 

0 0 - 

Izdatki za varstvo pri delu 
 

0 0 - 

Sodni stroški in drugi stroški 

 

1.946 4.576 235 

Davek od prometa zavarovalnih poslov (KAD d.d.) 
 

0 0 - 

SKUPAJ 10.350 13.278 128 
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e. FINANČNI ODHODKI 

 
V letu 2018 so znašali finančni odhodki 4,32 EUR, predstavljajo zneske zaradi zaokroževanja. 

 
f. DRUGI ODHODKI  

 
Drugi odhodki - skupina kontov (468) so v letu 2018 znašali 22.288 EUR, in so v primerjavi z letom 

2017 manjši. 

 
Večja postavka v tej skupini so donacijska sredstva v znesku 20.000 EUR, ki smo jih nakazali Sindikatu 

zdravstva in socialnega varstva ZD Trebnje. 

 

 

g. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  

 
Prevrednotovalni  poslovni odhodki so v letu 2018 znašali 632 EUR in so v primerjavi z letom 2017 

nižji. 

 
V letu 2018 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. 

 
2.3. POSLOVNI IZID 

 
Zdravstveni dom Trebnje je poslovno leto 2018 zaključil s pozitivnim poslovnim izidom.  
Razlika med prihodki in odhodki v letu 2018 brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih 

oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v znesku 493.942 
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 247.267 EUR višji od doseženega v preteklem letu. 
 

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. 

 

 

2.4. 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 2018. Presežek 

prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša v letu 2018 525.253 EUR.  
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Tabela št.24: prihodki in odhodki iz naslova izvajanja javne službe ter tržne dejavnosti v letih 2017  in 

2018 po načelu denarnega toka 

 
Naziv konta 

 
2017 2018 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

4.596.197 5.236.547 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
 

436.633 480.538 

I. SKUPAJ PRIHODKI 5.032.830 5.717.085 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 4.293.721 4.755.443 
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU 
 

360.214 436.389 

II. SKUPAJ ODHODKI 4.653.935 5.191.832 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

378.895 525.253 

 

 

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 

31.12.2018 

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 

 

 

 

2.5. 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 (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 2018 nismo imeli vezanih depozitov pri drugih poslovnih bankah. 
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Tabela št.25: prihodki iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v letu 2018 

 
Vrsta prihodkov Prihodki za opravljanje 

javne službe 
Prihodki iz tržne dejavnosti 

Prihodi od poslovanja 
 

5.123.720 569.639 

Finančni prihodki 
 

111 0 

Drugi  prihodki 
 

0 3.362 

Prevrednotovalni prihodki 
 

9.048 0 

SKUPAJ 5.132.879 573.001 

DELEŽ 89,96% 10,04% 

 

Grafikon št.6: razmejitev prihodkov iz javne službe in tržne dejavnosti v letu 2018 

 

 
 

 

 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je zavod ustvaril 5.132.879 EUR 

prihodkov iz naslova javne službe in 573.001 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti. Ugotovljen je 
bil 10,04% delež prihodkov, ustvarjenih s tržno dejavnostjo in je v primerjavi z predhodnim letom 

nekoliko višji.  
 

Odhodki iz naslova opravljanja javne službe znašajo 4.712.899 EUR in 499.039 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. 
 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

110 

Tabela št.26: odhodki iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v letu 2018 

 
Vrsta odhodkov Odhodki za opravljanje 

javne službe 
Odhodki iz tržne dejavnosti 

Material in storitve 
 

1.235.692 93.271 

Stroški dela 
 

3.219.863 377.130 

Amortizacija 
 

224.697 25.084 

Ostali drugi stroški 
 

11.944 1.334 

Finančni odhodki 
 

4 0 

Drugi odhodki 
 

20.130 2.157 

Prevrednotovalni odhodki 
 

569 63 

SKUPAJ  4.712.899 499.039 

 
Iz naslova izvajanja javne službe izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 419.980 EUR  in 

iz naslova izvajanja tržne dejavnosti presežek prihodkov nad odhodki v višini 73.962 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 2018 ni bila izplačana akontacija za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu (v skladu s finančnim načrtom). V letu 2018 je bilo izplačanih 17.685,75 EUR za plačilo 

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 2017. 

 
 

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 2018 

 
 Javna služba Tržna dejavnost 

Prihodki  
 

5.132.879 573.001 

Odhodki 
 

4.712.899 499.039 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 

419.980 73.962 
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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 2018 

 
V EVRIH 

 

Zap. 
št. 

NAZIV ZNESEK 
 

1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

73.962,14 

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) 

17.685,99 

4 DOVOLJENI OBSEG SREDSTEV ZA PLAČILO DELOVNE 

USPEŠNOSTI 

IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

36.981,07 

 

5 RAZLIKA MED DOVOLJENIM IN IZPLAČANIM 

AKONTATIVNIM OBSEGOM 

SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU (4 - 2) 

36.981,07 

 

 
Pripravila:  
Karmen Lukše, mag.jav.upr. 
 
Kraj in datum:   
Trebnje, 18.02.2019      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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3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA 

IZIDA iz leta 2017 in preteklih let 
 

 
Zdravstveni dom Trebnje v letu 2018 ni porabil sredstev iz presežkov preteklih let.  

 

 

 4. PRESEŽEK PRIHODKOV V LETU 2018 
 

4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS1819 IN 

PO OBRAČUNSKEM NAČELU 
 

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu(Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem besedilu: Zakon 

o fiskalnem pravilu) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari 

v posameznem letu, zbirati na ločenem računu.  

Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 

71. členu ZIPRS1819. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih 

pravilih večji od presežka, izračunanega po 71. členu ZIPRS1819, razlika lahko porabi na način, kot je 

določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država. 

Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1819 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena 
namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so 
evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije. 

 
Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2018 znaša 525.253 EUR. Presežek izračunan po 

denarnem tok in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so 
namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih 

razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZIPRS1819 za leto 2018 znaša 74.993 EUR. 
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IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA JAVNE ZAVODE - leto 2018 (na podlagi petega odstavka 77. člena ZIPRS1718)

1. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb

Zap. št.
Skupina 

kontov

Oznaka za AOP 

v obrazcu
Naziv konta ZD TREBNJE

1
71, 72, 73, 

74, 78
401 Prihodki po denarnem toku 5.717.085

2 40, 41, 42 437 Odhodki po denarnem toku 5.151.832

3 485/486 Presežek prihodkov/odhodkov  (3=1-2) 565.253

4 75 500 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 0

5 50 550 Zadolževanje 0

6 44 512 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0

7 55 560 Odplačila dolga 0

8 572/573 Presežek X (8=3+4+5-6-7) = povečanje/zmanjšanje sredstev na računih 565.253

2. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po ZIPRS

9 572 Presežek X (= povečanje sredstev na računih) 525.253

10 R2 034 Kratkoročne obveznosti in PČR 473.687

11 96, 97 054, 055 Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti 0

12
980-(00 

do 05)

056-(002-

003+004-

005+006-007)

Neporabljena sredstva za investicije

-23.427

13 Znesek Y (13=9-10-11-12) = presežek po ZIPRS1718 74.993

Izračun neporabljenih sredstev za investicije

14 980 056 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 2.193.714         

15 00 002 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 103.470            

16 01 003 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 75.649               

17 02 004 Nepremičnine 3.147.911         

18 03 005 Popravek vrednosti nepremičnin 1.405.561         

19 04 006 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 2.619.550         

20 05 007 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 2.172.580         

21 Neporabljena sredstva za investicije (21=14-15+16-17+18-19+20) 23.427 -              

3. Presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka

22 985 888 Presežek prihodkov (po načelu nastanka poslovnega dogodka) 493.942            

4. Evidentiranje presežka prihodkov po načelu denarnega toka med presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka

23 888 Presežek prihodkov (po načelu nastanka poslovnega dogodka) 493.942

24 Znesek Y = presežek po ZIPRS1718 74.993

25 Znesek Z (presežek, ki le lahko razporedi) 418.949  
 

 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

114 

4.2. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA  ZA  

LETO 2018 
 

1. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2018, ki se zmanjša za presežek, 
izračunan v skladu z ZIPRS1819  za leto 2018, znaša: 418.949 EUR. 

 
2. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke 

nameni za: 

 
‒ neopredmetena sredstva             

‒ nepremičnine                              
‒ nabava medicinske opreme                     

‒ nabava nemedicinske opreme              

‒ drugo 
‒ ostane nerazporejen. 
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ZAKLJUČNI DEL 

 

 

 

 
LETNO POROČILO SPREJETO v Trebnjem dne,      . 
 
 
Predsednica sveta zavoda Zdravstvenega doma Trebnje: 
 
            
Janja Ahlin, dipl.med.sestra 
 
 

 

 

 
Poslovno poročilo 

pripravila: 
Računovodsko 

poročilo pripravila: 
Odgovorna oseba: 

Mag. Vera Rozman, 
univ.dipl.ekon. 

Karmen Lukše, 
dipl.ekon. 

Mag. Vera Rozman, 
univ.dipl.ekon. 
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PRILOGE 
 

 
a. Kopija obrazcev oddanih na AJPES 

b. Obračun davka od dohodka pravnih oseb za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 
c. Obrazec 1: Delovni program 

d. Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 
e. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 

f. Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 

g. Obrazec 5:Poročilo o vzdrževalnih delih 
 

 

 

 


