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ness cards collected at trade shows, or 
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purchasing a mailing list from a 

company. 

If you explore the Publisher catalog, 
you will find many publications that 

match the style of your newsletter. 

Next, establish how much time and 
money you can spend on your 

newsletter. These factors will help 

determine how frequently you publish 
the newsletter and its length. It’s 

recommended that you publish your 
newsletter at least quarterly so that 

it’s considered a consistent source of 

information. Your customers or 
employees will look forward to its 

arrival. 
Caption describing picture or 

graphic. 

the story. Develop the headline before 

you write the story. This way, the 

headline will help you keep the story 

focused. 

Examples of possible headlines 

include Product Wins Industry 
Award, New Product Can Save You 

Time!, Membership Drive  

Exceeds Goals, and New Office 

Opens Near You. 
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1. UVOD 

 

1.1. Osnovni podatki 

 

Naziv javnega zavoda: 

 

ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 

Sedež javnega zavoda:  Goliev trg 3, 8210 Trebnje 

Matična številka:   5054583 

Davčna številka:                  99797275 

Številka prorač. uporabnika:       92487 

Številka podračuna pri UJP: 01330-6030924866 

Številka transakcijskega računa: 01330-6030924866 

Telefonska številka:  07 / 348 - 17 – 40 

Šifra dejavnosti:  86.210 

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

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

Ustanovitelji:                                          OBČINA TREBNJE 

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 

OBČINA ŠENTRUPERT 

OBČINA MIRNA 

 

Datum ustanovitve: 

 

27.05.1991 

 

 

1.2. ORGANI ZAVODA 

 

1. SVET ZAVODA  

Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje 10 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: Janja Ahlin 

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. STROKOVNI SVET vsi redno zaposleni zdravniki in zobozdravniki, 

vodje služb  
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3. VODSTVO ZAVODA  
 

  

DIREKTORICA  Mag. Vera Rozman, univ. dipl. ekon 

POMOČNICA DIREKTORICE-

STROKOVNA VODJA  

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

spec.spl.med. 

VODJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO-      

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA  

Mojca Mihevc, dms 

VODJA NMP  - 

VODJA LABORATORIJA Darinka Oštir Mevželj 

VODJA REŠEVALNE SLUŽBE Mirko Marinčič 

VODJA ZOBOZDRAVSTVA  Janez Godec, dr. dent.med 

VODJA PEDIATRIJE IN DISP. ZA 

MENTALNO. ZDRAVJE 

 

VODJA CKZ Janja Skoporc 

VODJA PATRONAŽE  

VODJA FIZIOTERAPIJE  

VODJA PODPORNIH SLUŽB  

VODJA SPLOŠNIH SLUŽB  

 

 

1.3. PODROČJE DELOVANJA ZAVODA 

 

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

- na sedežu zavoda v Trebnjem, 

- Zdravstveni postaji Mirna, 

- Zdravstveni postaji Mokronog, 

 -Ambulanta DSO 

- 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, 
-     ambulantah družinske medicine-referenčnih ambulantah, 
-     antikoagulantni ambulanti, 
- otroško šolskem dispanzerju, 
- dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa, 
- dispanzerju za žene, 
-     psihiatrična ambulanta 
- fizioterapiji  
- dispanzerju za mentalno zdravje (logoped, psiholog), 
- patronažni službi, 
- ambulanti za zdravstveno oskrbo obsojencev in pripornikov, 
-     laboratoriju. 

b) zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v 
-      zobozdravstveni ambulanti za odrasle, 

- zobozdravstveni ambulanti za mladino. 

c) reševalno službo 
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- nujni reševalni prevozi, 

- prevozi na in z  dialize, 

- sanitetni prevozi bolnikov (nenujni in onkološki)  

d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne 

medicinske pomoči 
- reševalci-npk 

- NRV 

f) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov in centra za krepitev zdravja 
- za odraslo populacijo,  

- programa zdravstvene  vzgoje za otroke in šolsko mladino, 

- programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter  

- programa šole za starše. 

- za ranljive skupine prebivalstva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. ORGANIGRAM ZAVODA 

 



6 

 

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 
a) Pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda 

‒ 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, 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, 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 in določila Splošnega dogovora za leto 

2019 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z 

ZZZS. 

 
 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta 

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

ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

‒ 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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

‒ 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 proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

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

100/15,84/16, 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, 

75/17 in 82/18), 

‒ 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), 

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

tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018) 
‒  

‒ –  
‒  

c) 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, 

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=200823&stevilka=831
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=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
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6) Pravilnik o notranji reviziji, 

7) Pravilnik o javnem naročanju, 

8) Letno poročilo za leto 2018, 

9) Register tveganj 

10) Dokumenti sistema kakovosti 

 

 

d) Druge podlage 
 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019, 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) 

(Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18), 

‒ 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), 

‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

‒ Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, 

‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 

40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 

67/17 in 84/18). 

 

 

Zdravstveni dom Trebnje  že več let uresničuje sprejete ukrepe za stabilno poslovanja, s pomočjo 

katerih zagotavljamo uspešno poslovanje. Stroške obvladujemo do te mere, da zagotavljamo 

uspešno in učinkovito delovanje zavoda. Tudi v letu 2019 bomo omejevali in nadzorovali stroške. 

Posebej bomo pozorni na stroške dela, ki predstavljajo največji delež v celotnih stroških. Pri 

stroških materiala in storitev bomo zasledovali maksimalno racionalnost tako pri količini, kot pri 

ceni. Realizirali bomo celotni program, dogovorjen s strani ZZZS. Za novo pridobljene programe 

(splošne ambulante, zobozdravstvo) je potrebno izpeljati vse aktivnosti, da se bo opredelilo 

primerno število pacientov, s čimer bomo zagotovili polno financiranje in tudi ustrezno število 

opravljenih točk. Hkrati bomo morali žal paziti, da ne bo prihajalo do prevelike presežene 

realizacije pri posameznih programih (potrebe pacientov so večje od možnosti). Nadaljevali bomo s 

projektom nadgradnje preventive in centra za krepitev zdravja (opravljen celotni planiran obseg) in 

s projektom telemedicine. Kjer bodo nastale možnosti in presežne potrebe, bomo ponujali 

samoplačniške storitve. Kljub omejitvam bomo zagotavljali kvalitetne storitev za uporabnike, ob 

hkratni poslovni racionalnosti. Skrbeli bomo za primerno delovno klimo in zadovoljstvo zaposlenih. 

Vseskozi pa bomo zasledovali visoke etične in strokovne norme. 
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3. 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.  
 

3.1. 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 
 

 

3.2. 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. 
 

3.3. 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 
 

3.4. STRATEŠKE USMERITVE 

 

 ohranjanje (oziroma širitev) dejavnosti zavoda in ugodnega poslovnega rezultata 

 zadovoljni uporabniki zdravstvenih storitev in zadovoljni zaposleni 

 razvijanja visoke stopnje empatije do pacientov in med zaposlenimi 

 uvajanje sodobne tehnologije v delovne procese, 
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 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. 
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4. CILJI ZAVODA 

4.1. 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 zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije 

 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 

- postavljanje pacienta v središče naših 

aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, 

diskretnost, prijaznost) 

- izvajanje aktivnosti na področju preventivne 

zdravstvene dejavnosti (preko zdravstveno 

vzgojnega centra in centra za krepitev zdravja 

 

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 
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drugih storitev, 

- spremljanje mnenja uporabnikov storitev z 

namenom dviga kakovosti opravljenih storitev 

in s tem zadovoljstva uporabnikov  

- spremljanje, evidentiranje, analiziranje in 

odpravljanje napak zdravnikov in 

zdravstvenega osebja 

- 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. 

 
 



12 

 

4.2. Letni cilji zavoda po posameznih področjih za leto 2019 
 

Tabela 2: LETNI CILJI ZAVODA  ZA LETO 2019 

 

PODROČJE LETNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - izpolnitev plana storitev na podlagi 

Pogodbe o izvajanju zdravstvenih 

storitev za leto 2019 in plana tržne 

dejavnosti. Sprotno spremljanje in 

ukrepanje predvsem na tistih področjih, 

kjer se pojavlja večje preseganje ali 

nedoseganja programa; 

- realizacije vseh nalog in planiranih 

delavnic v okviru projekta nadgradnja 

preventive in centra za krepitev zdravja  

- ponovni prevzem dejavnosti ambulante 

DSO po okrilje ZD 

- preusmerjanje pacientov od 

obremenjenih ambulant na nove 

ambulante 

- pričetke postopkov za vzpostavitev 

ambulante v Šentrupertu 

- spremljanje napotitev v laboratorij in 

fizioterapijo ter ukrepanje v primeru 

prekomernega napotovanja (individualna 

obravnava napotovalcev)  

- ohranitev obsega poslovanja medicine 

dela vsaj na nivoju 95 % realizacije leta 

2018, samoplačniške dejavnosti 

zobozdravstva na nivoju leta 2018 in 10 

% povečanje na ostalih samoplačniških 

storitvah 

 

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 

spoštovanja zakona o javnem naročanju 

(naročanje v skladu z razpisno 

dokumentacijo) 

- izvedba investicijskega vzdrževanja-

rekonstrukcije brez kreditov 

- izvesti notranjo revizijo delovanja 

zavoda 

na področju kakovosti zdravstvenih storitev - na vseh ravneh zdravstvene oskrbe 

zagotavljati celovit sistem kakovosti v 

skladu s standardi ISO 9001:2015; 

- redni nadzor nad kvaliteto dela z 

namenom utrjevanje zaupanja bolnikov 

in dviga strokovne ravni dela (interni 
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strokovni nadzori);  

- spremljanje pritožb strank in njihova 

sprotna obravnava ter reševanje 

- posodobitev ugotavljanja zadovoljstva 

uporabnikov in zaposlenih (vrsta in 

način anketiranja) 

na kadrovskem področju - izvajanje strokovnih izobraževanj 

zaposlenih po posameznih področjih dela 

v skladu s planom izobraževanja za leto 

2019  

- pridobitev sponzorskih sredstev za 

izobraževanje vsaj v višini 5.000.00 eur 

letno 

- za povečanje informiranosti izdaja 

internega časopis 2x letno 

-  izvedba ankete o zadovoljstvu 

zaposlenih in izvedba potrebnih ukrepov, 

ki izhajajo iz anket 

- zapolniti nezasedena delovna mesta 

(družinski zdravniki, klinični psiholog). 

- izvedba letnih razgovori z zaposlenimi  

na področju krepitve povezav in sodelovanja  - stalni kontakti med občinami 

ustanoviteljicami v povezavi z gradnjo 

in razpisi za ureditev prostorov CKZ 

- sodelovanje z občinami v zvezi s 

pripravo dokumentacije za razpise za 

investicije v primarno zdravstvo s strani 

Ministrstva za zdravje  

- odpoved najemnih pogodb z vsemi 

najemniki v Zd Trebnje, saj prostore 

potrebujemo za lastno dejavnost 

- nenehen pretok informacij med 

državnimi in zdravstvenimi institucijami 

(Ministrstvo za zdravje, Združenje 

zdravstvenih zavodov Slovenije, Zavod 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije); 

- sklenitev pogodbe z izvajanju zgodnje 

zunajbolnišnične defibrilacije z 

občinami ustanoviteljicami 

 

na področju prostorske ureditve in opreme  - realizirati letni plan nabave osnovnih 

sredstev in investicijskega vzdrževanja,; 

- izvedba nadgradnje, nakup opreme in 

pričetek delovanja pediatrije v novih 

prostorih 

- pridobitev dokumentacije, izvedba 

razpisa in realizacija prenove 

fizioterapije in CKZ  

- nabava novega reševalnega vozila 
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5. NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC IN REVIZIJSKA 

SLUŽBA 
 

 

Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje po Zakonu o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in nadaljnje 

spremembe) ni dolžan ustanoviti lastne revizijske službe, je pa v tem zakonu določena obveznost 

notranjega revidiranja. Za namene revizije bomo, v skladu z zakonom, najeli zunanjo revizijsko 

hišo, s katero bomo sklenili pogodbo o notranji reviziji in svetovanju. V letu 2019 bomo izvedli 

priporočila iz poročila notranje revizije za leto 2018. Na osnovi priporočil bomo pripravili ustrezne 

ukrepe, ki jih bomo predstavili v odzivnem poročilu. Priporočila in planirani ukrepi so sledeči: 

 

 

1. Pri preveritvi skladnosti zaračunavanja storitev cepljenja proti klopnemu 

meningoencefalitisu je bilo ugotovljeno, da je bilo za isto storitev obračunana različna cena 

(cepivo, cepljenje). Priporoča se uvedba enotne šifre in cene skupaj za cepivo in cepljenje 

UKREP: Združi se šifra cepivo in cepljene v enotno šifro, s čimer bo onemogočeno različno 

zaračunavanje. 

 

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. 

UKREP: UZ za zaposlene se bo po potrebi izvajal v okviru usmerjevalnega obdobnega 

pregleda v skladu z Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Storitve se bodo obračunavale na 

način, kot se knjižijo zdravstveni pregledi za zaposlene 

 

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). 

UKREP: V kadrovski službi se vzpostavi celovita evidenca o pregledih zaposlenih na medicini 

dela z določitvijo obdobja za ponovni pregled. Za vsak pregled se predhodno izda napotnica. 

 

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.  

UKREP: Opravljeni bodo individualni razgovori z zaposlenimi, kjer bodo ponovno opozorjeni 

na nujnost vodenja ustreznih evidenc 

 

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. 
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UKREP: V sodelovanju z fizioterapijo se določi ordinacijski čas, ki bo namenjen 

samoplačniškim storitvam. Z rešitvijo prostorske stiske se po potrebni zaposli dodaten kader za 

opravljanje samoplačnikih storitev 

 

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. 

UKREP: Nemudoma smo pričeli z evidentiranjem v skladu s kolektivno pogodbo za vse 

zaposlene. V poslovnem načrtu je potrebno natančno definirati planiran obseg ur izobraževanja 

po poklicnih skupinah. Obseg ne sme prekoračiti planiranih ur. 

 

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. 

UKREP: Vsem zaposlenim smo ponudili v podpis pisno soglasje, s katerim dovoljujejo 

odtegljaje. Če delavec pisnega soglasja ne bo posredoval, odtegljajev ne bomo izvajali. 

 

 

Priporočila bomo realizirali v prvi polovici leta 2019. Konec leta 2019 bomo izvedli revizijo 

poslovanja za leto 2019.   

 

5.1. Cilji na področju notranjega nadzora javnih financ 

 

Notranji nadzor javnih financ poteka sprotno (nadzor med sodelavci, nadzor nadrejenih), preko 

planiranih internih nadzorov in s pomočjo zunanje revizijske hiše. Notranji nadzor opravlja tudi 

strokovni svet in svet zavoda. V letu 2019 bomo zasledovali naslednje cilje notranjega nadzora 

javnih financ: 

 dosledno poslovanje v skladu z zakonodajo in v skladu v visokimi etičnimi standardi 

 dosledno izvajanje postopkov nabav materiala in storitev, katerih vrednost ne presega 

vrednosti določenih z Zakonom o javnem naročaju, v skladu z internim pravilnikom o 

javnem naročanju  

 periodično spremljanje porabe materiala po vrstah in stroškovnih mestih 

 racionalna izraba delovnega časa in spremljanje obsega opravljenega dela po zaposlenih 

 posodobitev registra tveganj 

 izvajanje internih strokovnih nadzorov v skladu z letnim načrtom 

 sodelovanje z zunanjimi nadzornimi inštitucijami (inšpekcijske službe, sodišča, nadzorne 

službe ZZZS in zdravniške zbornice, zastopnik pacientovih pravic.) 

 

5.2. Register tveganj 

 

V zavodu pripravljamo registru tveganj že več let. Namen registra tveganja je tveganje prepoznati 

in sprejeti ukrepe, ki bi tveganja odpravila ali vsaj omilila. Velik poudarek na tveganjih uvaja tudi 

nov standarda kakovosti ISO 9001:2015. Za leto 2019 smo prepoznali spodnja ključna tveganja: 
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Tabela 3: KLJUČNA TVEGANJA PO PROCESIH ZA LETO 2019  

 

Proces kjer tveganje 
nastaja Tveganje 

Opis tveganja vključno s 
posledicami Ukrepanje 

Proces vodenje  

Prostorska stiska 

Zaradi širitve dejavnosti in povečavanje 

števila zaposlenih se pojavlja prostorska 

stiska, ki ne bo bistveno manjša niti z 

nadzidavo 

Odpoved najemnih pogodb vsem 

najemnikom in ureditev 

izpraznjenih prostorov za potrebe 

dejavnosti ZD 

Postavitev vodji na osnovi 

nove organizacijske 

strukture 

S postavitvijo nove organizacijske 

strukture se izberejo tudi novi vodje, ki 

morajo prevzeti aktivno vlogo vodenja v 

najširšem smislu. Tveganje je, da vodje 

ne prepoznajo pomembnosti poslovanja 

oddelka v najširšem smislu. 

Sestanek vodji vseh vodji na temo 

razumevanje vloge vodi in 

pomembnosti obvladovanje 

delovanje oddelka kot celote 

Upravljanje s kadri 

(Pre)velik izpad kadra 

zaradi izobraževanja 

Kolektivna pogodba določa, da se v ure 

izobraževanja upošteva tudi pot na in iz 

izobraževanje in celotnem obseg 

izobraževanja. To pomeni velik izpad 

kadra zaradi izobraževanja. Nastanejo 

"viški" ur iz izobraževanja, ki jih je 

težko koristili 

V letnem delovnem načrtu natančno 

določiti letni obseg ur za 

izobraževanja po poklicnih skupina 

in nadzor nad  realiziranimi urami 

(pred vsako napotitvijo na novo 

izobraževanje) 

Nezmožnost  oz. oteženo 

opravljanje dejavnosti 

zaradi daljše odsotnosti 

kadra 

Pojavljajo se daljše odsotnosti 

zaposlenih, ki lahko ogrozijo opravljanje 

dejavnosti in izpolnjevanje programa, 

dogovorjenega z ZZZS 

Sklepanje pogodb o zaposlitvi za 

določen čas, za poklicne skupine, 

kjer je ponudba na trgu. Za ostale 

skupine (zdravniki, klinični 

psiholog) pa sklepanje pogodb o 

poslovnem sodelovanju  

Bolniške odsotnosti 

Pojavljajo se pogostejše krajše  bolniške 

odsotnosti, ki zelo otežijo organizacijo 

procesa dela.  

Kvartalna analiza bolniških 

odsotnosti. Identifikacija kritičnih 

posameznikov. Obravnava teh 

posameznikov v okviru skupine za 

promocije zdravja, ob sodelovanju 

vodji 

Proces dela v splošnih 

ambulantah in 

dispanzerjih 

Neustrezno in površno 

evidentiranje zdravstvenih 

storitev 

Pomanjkljivo vodenje medicinske 

dokumentacije lahko rezultira v napakah 

ali v nezmožnost dokazovanja 

opravljenih storitev 

Izdelava kratkega delovnega 

navodila v zvezi z vodenjem 

medicinske dokumentacije 

Necepljeni zdravstveni 

delavci 

Zaradi necepljena proti gripi lahko pride 

do epidemije gripe med zdravstvenimi 

delavci in do velikega izpada kadra 

Cepljenje proti gripi je obvezno in 

brezplačno za zdravstvene delavce v 

skladu z Izjavo o varnosti z oceno 

tveganja. Izobraževanje o pomenu 

cepljenje 

Proces dela 

preventivnega 

zdravstvenega varstva 

Neodzivnost na vabila za 

izvajanje programov 

preventivnega 

zdravstvenega varstva 

Neodzivnost lahko pripelje do 

nedoseganja planiranega programa. Cilji 

preventive tako niso doseženi 

Priprava članka za lokalna glasila 

glede pomembnosti preventivnih 

programov 

Neustrezno izpolnjena 

dokumentacij 

Neustrezno izpolnjena dokumentacija 

pomeni zavrnitev zahtevkov za izplačilo 

sredstev 

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 

Pravilnik o organizaciji 

in izvajanju dela službe 

nujne in dežurne službe 

Neustrezno vključevanje 

prvih posredovalcev 

Premajhna izkoriščenost mreže prvih 

posredovalcev (nealarmiranje) lahko 

poslabša možnost preživetja  

Spodbujanje vključevanja prvih 

posredovalcev v intervencije. Prve 

posredovalce se aktivira že ob 

najmanjši možnosti, da njihova 

pomoč lahko prispeva k uspešnosti 

intervencije 

Primerna akcija ob 

množičnih nesrečah 

Množične nesreče so tvegane zaradi 

redkega pojavljanja, zato ekipe NMP ne 

morejo praktično preverjati svoje 

pripravljenosti 

Obravnava pravilnika o množičnih 

nesrečah na sestanku, izvedba vaje 

množične nesreče 
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Proces dela v 

zobozdravstvu 
Izpad pacientov 

Pacienti, ki so naročeni in ne pridejo na 

termin, pomenijo izpad storitev, kar 

lahko privede do tega, da plan ni 

realiziran 

Vzpostavitev sms obveščanja (vnos 

tel. številk v ustrezno polje) za vse 

paciente. Zbiranje podatkov o 

izpadlih pacientih in sprejem 

ukrepov 

Tveganje okužb 

Pri delu lahko pride od vbodov in ostalih 

dogodkov, ki lahko okužijo terapevta  

vodja zobozdravstva zadolži enega 

izmed zaposlenih, da pripravi 

interno izobraževanje v zvezi s 

preprečevanjem okužb in izvede 

izobraževanje 

Proces dela v 

diagnostičnem 

laboratoriju  

Preveliko napotovanje 

Preveliko napotovanje vodi k 

preobremenjenosti in povečuje možnost 

napak in izgorelosti 

Priprava kvartalih analiz v zvezi z 

napotovanje v laboratorij, 

poimensko poročilo o primerih 

nepotrebnih napotitev, vzpostavitev 

evidence izvidov, ki niso pokazali 

odstopanj 

Proces dela v patronažni 

službi 
Dvigovanja bremen 

Težko delo s pacienti lahko privede do 

zdravstvenih težav 

Zdravnik medicine dela in 

kineziolog pripravita izobraževanje 

na temo pravilnega dvigovanja 

bremen 

Možnost okužb 

Okužbe z infektivnimi predmeti (npr. 

vbodi) lahko pripeljejo do resnih 

zdravstvenih težav 

Patronažne sestre pripravijo interno 

izobraževanja za preprečevanje 

okužb 

Proces dela v fizioterapiji 
Varovanje osebnih 

podatkov 

Zaradi neposrednega vstopa v  prostor, 

kjer je dokumentacija, lahko pride do 

nepooblaščenega pogleda v 

dokumentacijo  

Zaposleni za fizioterapiji pripravijo 

kratka delovna navodila za izvajane 

del, ki bodo preprečila nepooblaščen 

vpogled 

Proces dela v dispanzerju 

za mentalno zdravje 

Neodzivnost pacientov 

Neodzivnost lahko pripelje od 

nedoseganje planiranega programa in 

manjše učinkovitosti obravnav. 

Vzpostavitev sms obveščanjea (vnos 

tel. številk v ustrezno polje) za vse 

paciente. Zbiranje podatkov o 

izpadlih pacientih in sprejem 

ukrepov 

Proces dela v DZŽ 

Uvajanje novega kadra 

Pri uvajanju novega kadra lahko pride do 

nepopolnega prenosa vseh znanj in 

informacij, kar lahko privede do napak 

Kontrola nad delom novega kadra, 

delo pod nadzorom za obdobje pol 

leta  

Izpad kadra  

Zaradi bolniških odsotnosti lahko pride 

do prevelikega izpada kadra. Do izpada 

lahko pride tudi zaradi prerazporejanja 

na druga delovišča 

Ob daljših odsotnosti se angažira 

pogodbene sodelavce. Pri 

prerazporejanju je potrebno 

upoštevati določila SD (za naš 

program se upošteva 0,22 SMS) 

Proces dela v dispanzerju 

za preventivno 

zdravstveno varstvo 

zaposlenih, voznikov in 

športnikov 

Dokumentacij z manj 

natančnimi opisi 

Zaradi velika preseganja planirane dela 

so navedbe na dokumentaciji manj 

obsežne, kar lahko privede o nejasnosti 

pri izdanih izvidih in ostalih dokumenti 

Dodatno pomoč s strani 

pripravnikov in študentov, 

posredovanje razlag na zahtevo 

naročnika 

Proces izboljšav, 

merjenja in analiz 

Neizvedba merjenja 

zadovoljstva 

Če se  zadovoljstvo zaposlenih in 

pacientov ne meri in spremlja, lahko 

privede do poslabšanja zadovoljstva 

Izvedba anket in sprejem ukrepov na 

osnovi teh anket 

Neizvedba ukrepov po 

ugotovitvah merjenje in 

analiz 

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. 

Proces obvladovanja 

dokumentacije 
Izguba medicinske 

dokumentacije 

Medicinska dokumentacija, ki se pošilja 

po pošti ni ustrezno označena zato se v 

oddani pošti ne evidentira ustrezno 

Priprava kratkih delovnih navodil na 

oddajo pošte 

Materialni viri 

(medicinska, 

laboratorijska in ostala 

oprema, poslovni 

prostori z pripadajočo 

infrastrukturo, službena 

vozila-vzdrževanje) Neracionalna poraba  

Neracionalna poraba pomeni prevelike 

stroške in poslabšanje rezultata 

Identifikacija vsaj enega področja, 

kjer je porabo možno zmanjšati in 

sprejem ukrepov za zmanjšanje  

Pogodbe, tržna dejavnost 

in samoplačništvo Zmanjšanje prihodkov 

Manjši prihodki poslabšujejo finančni 

rezultat poslovanja 

Motivacija zaposlenih, da ponujajo 

tržno dejavnost, tudi preko nagrad 
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Nabava (zagotavljane 

materialnih virov in 

potrebnih storitev) 

Neizkoriščena evropska 

sredstva 

Z razpisom za nadgradnjo preventive 

smo prejeli evropska sredstva, ki jih 

moramo porabili do 11/2019. Rok lahko 

zamudimo in sredstev ne izkoristimo 

Natančno spremljanje rokov izvedba 

in po potrebi izdaja računov za 

začasno situacijo 

Nespremljanje razpisov 

Če se ne spremljajo razpisi za pridobitve 

nepovratnih sredstev pride do izpada 

prihodkov 

Dosledno spremljanje razpisov in 

prijava projektov na razpise 

Izvajanje zdravstvenih 

storitev-zunanji izvajalci  

Izpad zunanjih izvajalcev 

Izpad lahko ogrozi predvsem delovanje 

službe NMP, pa tudi ostale zdravstvene 

dejavnosti 

Sklepanje dolgoročnih pogodb z 

zunanjimi izvajalci, vključevanje 

novih izvajalcev. Opora na lastne 

zaposlene 

Izvajanje nezdravstvenih 

storitev-zunanji izvajalci Izbira nekompetentnih 

izvajalcev 

Izbira neustreznih izvajalcev pripelje do 

slabših storitev 

Preverjanje referenc pred naročilom 

storitev, preverjanje usposobljenosti 

in licenc, sodelovanje s preverjenimi 

izvajalci 

 

 

 

5.3. CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2019 

 

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 2019 postavljamo naslednje operativne letne cilje za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 

poslovanja: 

 

Cilj Odgovorna 

oseba 

rok Potrebni 

viri 

Planirani 

investicijs

ki viri 

Izdaja internega časopisa 2x 

letno za povečanje 

informiranosti zaposlenih 

Uredniško odbor 31.03.2019 Finančni, 

kadrovski 

800,00 

Napotitev psihologa na 

specializacijo iz klinične 

psihologije 

psihologinja 30.6.2019 Kadrovski / 

Vzpostavitev delovanja 

ambulante kliničnega psihologa 

direktorica 30.9.2019 Prostorski 

kadrovski   

1.000,00 

Vzpostavitev nove odrasle 

zobne ambulante in zaposlitev 

ustreznega kadra 

Vodja 

zobozdravstva 

direktorica;  

1.6.2019 Kadrovski 

prostorski, 

materialni 

30.000,00 

Dvig produktivnosti za 30% na 

zobni tehniki 

Vodja 

zobozdravstva, 

Hribar 

31.12.2019 Kadrovski / 

Povezava urinskega analizatorja 

iz ambulante NMV v 

laboratorijsko mrežo 

vodja 

laboratorija, 

vodja reševalne 

službe 

31.3.2019 Kadrovski / 

Vzpostavitev nove organizacije 

dela v skladu z novim 

direktorica 31.12.2019 Kadrovski / 
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organigramom   

Ureditev (prenehanje) vožnje ob 

sobotah, nedeljah in praznikih iz 

bolnišnice Novo mesto 

Direktorica, 

vodja reševalne 

službe 

31.12.2019 Kadrovski

materialni 

/ 

 

5.4. PLAN INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV 

 

V zavodu nenehno bedimo nad strokovnostjo. Krepimo jo z izobraževanje, usposabljanjem in 

prenosom dobrih praks. Potreben pa je tudi redni nadzor, da ugotovimo učinkovitost in pravilnost 

medicinskega strokovnega delovanja. 

 

Za leto 2019 planiramo sledeče redne strokovne nadzore, ki jim bomo izvajali v okviru internih 

presoj. 

 

Tabela 4: PLAN REDNIH INTERNIH NADZOROV 2019 

 

Dejavnost št. nadzorovanih 

Ambulanta družinske medicine – zdravnik specialist 1 

Ambulanta družinske medicine - DMS 1 

Ambulanta družinske medicine - srednja medicinska  sestra 1 

Antikoagulacijska amublanta - zdravnik  1 

Dispanzer otroško-šolski- pediater 1 

Dispanzer otroško-šolski - DMS 1 

Ginekološki dispanzer - SMS 1 

Patronažna dejavnost - DMS 1 

Služba NMP - DMS 1 

Služba NMP - zdravnik (specialist družinske medicine) 1 

Reševalna služba- reševalec NPK 1 

Laboratorij – laboratorijski tehnik/tehnik laboratorijske biomedicine 1 

Fizioterapija - fizioterapevt 1 

Ambulanta Dob – SMS 1 

MDPŠ – DMS 1 

Preventivna dejavnost (CKZ) - DMS 1 

Zobozdravstvene ambulanta- Zobozdravnik 1 

Zobozdravstvena ambulanta - Zobna asistentka 1 

Zobna preventiva – SMS/DMS 1 
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA  

 

Za leto 2019 je načrtovano povečanje obsega storitev na področju odraslega zobozdravstva in 

prevzem ambulante DSO. 0,5 tima iz splošnih ambulant bomo prestrukturirali v ambulante 

pediatrije. Planiramo tudi povečanja  plačil, ki so dogovorjena z ZZZS, glede na leta 2018 (dvig cen 

za 5 %). Poskušali bomo vzpostaviti še ambulanto kliničnega psihologa. Za nove splošne ambulante 

bomo pridobili referenčne ambulante. Ostali programi bodo delovali na obsegu iz leta 2018.  

 

Najbolj reprezentativen kazalec, s katerim bomo potrdili, da so postavljeni cilji doseženi, je 

presežek prihodkov nad odhodki in hkratni 100 % realizaciji dogovorjenega programa in ohranjanju 

ocene zadovoljstva pacientov in števila opredeljeni na ravni leta 2018. 

Osnova za načrtovanje obsega zdravstvenih programov je Pogodba o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 in Splošni dogovor za leto 2019  

 

6.1. Plan osnovnih dejavnosti po pogodbi z ZZZS 

 
Tabela 5: OSNOVNE PLANIRANE KATEGORIJE IZ POGODBE Z ZZZS O IZVAJANJU 

ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2019 

 

 

STORITVE  Planirani timi Planiran obseg 2019 Planiran obseg 2018 

SPLOŠNE AMBULANTE  10 271.610 285.189 

OTROŠKI+ŠOLSKI 
DISPANZER 

3,00 89.045 89.045 

a) PREVENTIVA 0,89 57.761 46.264 

b) KURATIVA 2,11 46.587 46.587 

DISPANZER ZA ŽENE 1,07 38.050 38.050 

FIZIOTERAPIJA 4,26 2.182 2.182 

LOGOPED 1 21.521 21.521 

PSIHIATRIJA  0 0 

PSIHOLOG 0,43 9.255 9.255 

PATRONAŽA 7,8 10.530 10.530 

ZOBOZDRAVSTVO-
ODRASLI 

3,21 146.184 108.636 

ZOBOZDRAVSTVO-
MLADINA 

2,4 76.944 76.944 

SANIT.(NENUJNI+ONKOL.) 1,53 152.466 152.466 

1DIALIZA* 1,32 130.995 130.995 

NENUJNI S SPREM. 0,73 72.606 72.606 

ANTIKOAGULANTNA 
AMBULANTA 

0,33 17.175 17.175 

AMBULANTA DSO 0,56 15.393 0 
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SPLOŠNE AMBULANTE:   

V splošnih ambulantah se bo izvajala kurativna dejavnost, preventivna dejavnost se je prenesla na 

referenčne (razen za nove ambulante do vzpostavitev RA). 0,5 tima bomo prenesli na pediatrijo   

 

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER : Planiran obseg na kurativi se poveča za 0,5 in se bo s tem 

približal realizaciji iz leta 2018. Glede na število otrok se rahlo menja razmerje med kurativno in 

preventivno dejavnostjo. Zaradi upokojevanja se bo spremenila kadrovska sestava 

 

DISPANZER ZA ŽENE:  Obseg ostaja na ravni iz preteklega leta.  

 

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU: Obseg programa bo ostal na nivoju leta 2018.  V primeru 

vzpostavitve centra za duševno zdravje v ZD Novo mesto, bomo pridobili dodatni program v 

obsegu 0,5 tima. Glede na potrebe prebivalstva pričakujemo presežek plana. 

 

FIZIOTERAPIJA: Obseg v letu 2019  bo ostal na nivoju leta 2018.  Glede na potrebe pacientov 

pričakujemo rahel presežek plana. Pacientom načrtujemo ponuditi večji obseg samoplačniških 

storitev, ko bomo rešili prostorsko stisko.  

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED+PSIHOLOG): Obseg programa ostaja 

na ravni leta 2018. Psihologinjo načrtujemo poslati na specializacijo, zaposleno imamo že novo 

psihologinjo.. V letu 2019 bodo psihologinje vključene tudi v delo centra za krepitev zdravja. 

 

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE IN MLADINO: Planiran obseg se poveča za en tim 

zobozdravstva za odrasle. S tem bo spet odprta možnost za izbiro zobozdravnika za odrasle na 

našem področju 

 

REŠEVALNI PREVOZI: Razdeljeni so na tri kategorije in sicer na sanitetne, ki zajemajo nenujne 

prevoze in prevoze onkoloških bolnikov, na prevoze na/z dializo in nenujne prevoze s 

spremljevalcem. Nujni prevozi so zajeti v NMP. Struktura in obseg ostajala na nivoji leta 2018  

 

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA:. Planiran obseg ostaja na nivoju leta 2018. Število 

pacientov se povečuje. Uvaja pa se več novih antikoagulansov, kar zmanjšuje potrebe po obiskih 

ambulante s strani pacientov. 

 

AMBULANTA DSO:. S 1.1.2019 smo ponovno pričeli z dejavnostjo ambulante v DSO v obsegu 

0,56 tima. 

 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ: Dejavnost nujne medicinske pomoči vključuje tudi dežurno 

službo in nujne prevoze. Načrtovan je v pavšalu v obliki NRV (diplomirana medicinska sestra in 

voznik reševalec) in DS3a (zdravnik). Pričakujemo uvedbo dispečerskega centra zdravstva, kar bo 

lahko vplivalo tudi na organizacijo NMP in dežurstva v našem zavodu.  
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Tabela 6: Enota NMP-vrednosti 

 

 Pogodbena 

sredstva za 

NMP za leto 

2018 

Realizacija  

prihodkov in 

odhodkov v letu 

2018 

Pogodbena 

sredstva za NMP 

za leto 2019 

Prihodki od ZZZS 657.926 658.999 690.800 

Prihodki od MZ, občin in donacij  0 0 

Odhodki 657.926 739.997 690.800 

-stroški dela 604.841 483.650 635.034 

-stroški materiala 34.248 98.904 35.959 

-stroški storitev 0 45.660 0 

-amortizacija 18.837 45.821 19.807 

-drugi stroški (uprava, laboratorij, 

interno vzdrževanje in čiščenje,)  

0 

 

65.962 0 

Presežek prihodkov(+)/presežek 

odhodkov (-) 

0 -80.998 0 

 

 

AMBULANTA ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE OSKRBE ZA OBSOJENCE IN 

PRIPORNIKE:  Program se načrtuje v pavšalu. V okviru ambulante so naslednje dejavnosti: 

 OP splošne ambulante, 

 OP zobozdravstvo odraslih, 

 OP specialistična ambulanta psihiatrije, 

 OP center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 

Obseg sredstev bo ostal na nivoju leta 2018. 

 

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE - REFERENČNE AMBULANTE: Zdravstveni dom 

ima vse splošne ambulante pokrite z referenčnimi ambulantami, razen za v letu 2018 novo formiran, 

za katere predvidevamo, da jih bomo vzpostavili v letu 2019. So neposredno povezane z delom 

splošnih ambulant. Polna ambulanta družinske medicine se formira, ko ima zdravnik opredeljenih 

1000 pacientov. 

 

ZDRAVSTVENOV VZGOJNI CENTER IN CKZ: Vrsta in obseg delavnic sta določena s 

pogodbo z ZZZS. Plačilo individualnih in skupinskih delavnic je realizirano le za izvedene 

delavnice. Obseg delavnic se je z vzpostavitvijo centra za krepitev zdravja povečal. Poleg delavnic 

je planiranih tudi več individualnih obravnav in srečanj v lokalni skupnosti.  

 
Tabela 7: PLANIRANE IN IZVEDENE ZDRAVSTVENO VZGOJENE DELAVNICE V LETU 2019 

 

Vrsta skupinske delavnice/individualnega 

svetovanja 

Plan za leto 

2018 

Plan za leto 2019 

Življenjski slog 9 9 

Ali sem fit? 8 8 

Dejavniki tveganja 8 8 

Tehnike sproščanja 6 6 

Zdrava prehrana 3 3 

Zdravno hujšanje 0 2 

Gibam se 3 3 

Zdravo hujšanje 2  

Podpora pri spoprijemanju z depresijo 2 2 

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo 2 2 
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Spoprijemanje s stresom 3 3 

Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja 1 1 

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja 6 6 

Individualno svetovanja opuščanje kajenja 6 6 

Individualno svetovanja tveganja alkoholizma 2 2 

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE: Planirani letni obseg ur efektivnega dela nosilca 

timov zdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje znaša 1.700 ur. 

Program bo plačan glede na odstotek realiziranega letnega števila ur predavanj v skupnem letnem 

planu efektivnih ur, kot prikazuje tabela:  

 

Tabela 8: PRIKAZ DINAMIKE PLAČIL ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO 

Realizirano letno število ur za 

izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje 

v skupnem letnem planu efektivnih 

ur (v %)  

Odstotek pogodbeno dogovorjene vrednosti programa,  

ki ga prejmejo izvajalci 

50 % in več  100%  

od 40 % do 49,99 %    95 %  

od 30 % do 39,99 %    80 %  

manj kot 30 %  2-kratnik odstotka realiziranega letnega števila ur za 

izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnem 

planu efektivnih ur  

 

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE: Planirani letni obseg ur efektivnega dela na 1 

nosilca timov zobozdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zobozdravstvene vzgoje 

znaša 1.700 ur. Izvajalec programov zobozdravstvene vzgoje mora realizirati najmanj 50% letnega 

efektivnega dela iz ur za izvajanje zobozdravstvene vzgoje oziroma lahko največ 50% letnega 

efektivnega dela nameni pripravi (organizacija, čas za prevoz, čas za pripravo, vabljenje, itd.). 

Dinamika plačevanja bo ista kot pri zdravstveni vzgoji. 

 

DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA: Vse storitve, ki jih opravlja 

medicina dela, prometa in športa so plačljive s strani naročnika, delodajalca oziroma 

samoplačnikov. Za leto 2019 načrtujemo, da se bo obseg dejavnosti nekoliko zmanjšal glede na 

leto 2018, ki je bilo rekordno (za cca 5 %), saj je realno pričakovati stagniranje gospodarske 

aktivnosti na našem področju. V Dispanzerju medicine dela, prometa in športa se izvajajo 

naslednje dejavnosti: 

 vse naloge pooblaščenega zdravnika iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu,  

 opravlja analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest,  

 preventivne  zdravstvene preglede: 

o za posest in nošenje orožja,  

o v smislu varovanja pred nalezljivimi boleznimi,  

o športnikov in rekreativcev,  

 sodelujejo v timski obravnavi pri poklicnem usmerjanju učencev,  

 izdelujejo izvedenska in strokovna mnenja za ZZZS, invalidske komisije,  

 zdravstvena vzgoja (uporaba zaščitnih sredstev pri delu, pravilna drža telesa pri prenašanju 

bremen, pravilna namestitev za varno delo z računalnikom, zdrav način življenja,prehrana 

na delovnem mestu,dejavniki tveganja za nastanek kroničnih  nenalezljivih bolezni, 

nepravilna prehrana, debelost,  kajenje, alkohol, zvišan holesterol, visok krvni pritisk, itd.),  

 organizirajo  tečaje prve pomoči  s praktičnimi vajami za  konkretno delovno okolje. 

 

Načrt delovnega programa je prikazan v Prilogi 1 - Obrazec 1: Delovni program 2019 
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7. KADROVSKO NAČRTOVANJE 
 

7.1. Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2019 

 
Na dan 31.12.2019 planiramo 126 zaposlenih, kar je 4 % oziroma pet zaposlenih več kot konec leta 

2018. Število se bo povečalo na račun novo pridobljenih programov in nadomeščanj daljših 

porodniških odsotnosti. Pričakujemo težave pri zagotavljanju ustrezne zasedbe splošnih zdravnikov, 

zaradi 30 % odsotnosti na račun porodniških dopustov. V letu 2019 načrtujemo, da bo ena 

specializantka družinske medicine zaključila specializacijo in nadaljevala delo pri nas. Do konca 

leta bomo imeli poleg petih specializantov zaposlenih še 5 osebe za določen čas (delo na projektu 

CKZ) in štiri pripravnike. Na porodniškem dopustu bo predvidoma 6 zaposlenih. Ena delavka se bo 

vrnila z daljše bolniške, oziroma dela s skrajšanim delovnim časom. Zaposlitev za nadomeščanje 

daljših bolniških odsotnosti ne načrtujemo, saj ob sestavi načrta ni indicev o daljši odsotnosti. 

Zadeve se lahko do konca leta spremenijo.  

 

Plan kadrov je podan v prilogi 3: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 

Kadrovska zasedba po dejavnosti je podana v prilogi 6: Načrt kadrov 2019 

 

7.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2019 

 

V zavodu bomo v letu 2019 kadrovanje usmerili predvsem v zagotavljanje izpolnjevanja delovnega 

programa in zastavljenih ciljev. Zaradi pomanjkanja zdravnikov v letu 2019 še pričakujemo težavo 

zapolnjevanja kadrovskih vrzeli (ne zagotavljamo nadomeščanja ob daljši odsotnosti). Okviri za 

zaposlovanje so določeni s pogodbo ZZZS in projektov. Nadomeščali bomo odhode redno 

zaposlenih v pokoj (maja dve delavki), po potrebi tudi daljše odsotnosti. V največji možni meri 

bomo storitve opravljali z lastnim kadrom (zmanjšanje obsega podjemnih in drugih civilno pravnih 

pogodb). Čim večji obseg dela bomo prenesli v okvir rednega dela. Zaradi stroškovne racionalnosti 

bomo del kadrovskih potreb pokrili s pripravniki in specializanti.  

 

Za delo v dežurni službi bomo, v sled razbremenjevanja lastnih zaposlenih zdravnikov, najemali 

zunanje sodelavce. Problem bomo delno omilili tudi z vključevanjem specializantov v dežurno 

službo. Še vedno ostaja težava dela zdravnikov, ko v ordinacijskem času opravljajo več zadolžitev, 

(redni ambulanti, ambulanti NMP in mrliško pregledni službi). Kljub različnim ukrepom (razpisi za 

zaposlitve, novačenje upokojenih zdravnikov, iskanje pogodbenih sodelavcev…) vrzeli ne bomo 

uspeli zapolniti.. Glede na dosedanje izkušnje in glede na pomanjkanje zdravnikov, so realne 

možnosti za pridobitev ustreznega kadra minimalne, zato tega nismo upoštevali v planu kadrov.  

 

Za leto 2019 načrtujemo zaposlitev: 

1. Zaposlitev ene diplomiranih medicinski sester za potrebe patronaže  

2. V juniju bo predvidoma opravila specialistični izpit zdravnica, ki jo bomo zaposlili na 

delovno mesto specialista družinske medicine (nadomeščanje odsotnosti).  

3. Zaposlitev dveh diplomiranih medicinskih sester  v referenčni ambulanti kot nadomestilo za 

porodniško odsotnost in za vzpostavitev dodatnega programa 

4. Zaposlitev zobozdravnika in zobnega asistenta za pokrivanje dodatnega programa 

5. Zaposlitev zobozdravnice za pokrivanje porodniške odsotnosti.  

 

 

V letu 2019 bomo imeli v povprečju zaposlene štiri pripravnike - zdravstvene tehnike.  
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7.3. Ostale oblike dela  

 

7.4. 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. Veljavnost soglasja se nanaša tudi na delo v letu 2019 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 prejmejo 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 bomo z lastnimi zaposlenimi 

zdravniki sklenili podjemne pogodbe za delo z zaporniki 

 

Z zunanjimi izvajalci bomo v letu 2019 sklenili pogodbe za opravljanje sledečih dejavnosti: 

1. Za delo v ambulanti nujne medicinske pomoči s štirimi izvajalci  

2. Za delo v psihiatrični ambulanti Dob s psihiatrom  

3. Za nadomeščanje odsotnosti na ginekologiji z dvema izvajalcema ginekologoma (podjemna 

pogodba in ZD Grosuplje) 

4. Za delo psihologa v ambulanti medicine dela s psihologinjo z ustreznimi specialnimi znanji 

5. Za delo zobnega asistenta za zobno ambulanto Dob z zobno asistentko  

6. Za delo radiologa z izvajalcem specialistom radiologije 

7. Klinični psiholog za delov v ambulanti klinične psihologije 

8. Za delo v splošnih ambulanta – redni delovni čas. 

 

 

7.5. Izobraževanje v letu 2019 

 

SPECIALIZACIJE: v letu 2019 bo predvidoma 4 zdravniki opravljalo module v okviru 

specializacije iz družinske medicine in ena zdravnica v okviru specializacije iz pediatrije. Vsi 

zdravniki specializacijo opravljajo v breme ZZZS. 

 

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ZA PRIDOBITEV FORMALNE IZOBRAZBE:. 

Dve kandidatki pa smo napotili na izobraževanje zato, ker kljub temu, da že vrsto let opravljalo 

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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določena dela, zaradi spremembe predpisov, nimata več ustrezne smeri izobrazbe. V letu 2018 sta 

se vpisali v tretji letnik programa diplomirana medicinska sestra. Zavod jima financira šolnino za 

drugi in tretji letnik. V letu 2019 pričakujemo kritje stroškov diplome  (cca 1.000,00 EUR na leto)  

 

OSTALA USPOSABLJANJA:  Z načrtovanim izpopolnjevanjem in usposabljanjem bodo 

zaposleni tudi v bodoče pridobivali potrebna znanja za učinkovito izvrševanje del in nalog. 

Izobraževanje je za zaposlene tako pravica kot dolžnost., saj brez vsekariernega izobraževanja ni 

možno delati v skladu z najnovejšo doktrino in kvalitetno. Zaposleni z najmanj visoko izobrazbo se  

bodo udeleževal kongresov, simpozijev in seminarjev v državi, pa tudi v tujini. Ostali kader pa bo 

svoja funkcionalna znanja dopolnjeval predvsem z udeležbo na seminarjih in tečajih v državi. 

Izobraževanje bo potekalo v skladu s potrebami zavoda in zaposlenih. Velik poudarek bomo 

namenili tudi internemu izobraževanju 

 

Sredstva za usposabljanje so planirana v enakem obsegu kot v letu 2018. Pri planiranem obsegu 

izobraževanja smo upoštevali določila kolektivnih pogodb. V obseg izobraževanja se štejejo tudi 

interna izobraževanja, ki so obvezna za poklicne skupine, katerim so namenjene.  

 

Obseg izobraževanja po poklicnih skupinah 

POKLICNA SKUPINA Planiran letni obseg 

izobraževanja v 

urah 

Planirani letni 

strošek kotizacije 

v eur 

Zdravniki in zobozdravniki 80 900 

Diplomirane medicinske sestre 40 400 

Srednje medicinske sestre 20 200 

Zobozdravstveni asistenti/zobni tehnik 20 200 

Diplomirani zdravstveniki NRV 40 800 

Reševalci NPK 20 200 

Vozniki reševalci 15 200 

Laboratorijski tehnik 20 200 

Inženir lab. biokemije/specialist biokemije 40 400 

Fizioterapevt 40 400 

Ostali zdravstveni delavci – najmanj 6. stopnja 

izobrazbe 

40 400 

Čiščenje, pranje, vzdrževanje 15 200 

Splošni strokovni delavci – najmanj 6. stopnja 

izobrazbe 

40 500 

Splošni strokovni delavci – srednja izobrazba 20 300 

Direktor 60 1000 

 

 

Iz planiranega obsega izobraževanja je izvzeto izobraževanje iz programa promocije zdravja. 

Specializanti se izobražujejo v okviru modulov (lahko tudi nad planiranim obsegom izobraževanja) 

in na področjih, ki jih določa program specializacije, oziroma potrebe zavoda (npr. izobraževanje po 

pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, če se vključujejo v službo NMP). Preseganja 

planiranega izobraževanja lahko odobri direktor zaradi izrednih potreb delovnega procesa s 

posebnim sklepom, v dogovoru z vodji služb 

 

Planiran obseg izobraževanja se lahko upošteva tudi kot povprečje treh let.  

 

Pri izbiri tem je potrebno upoštevati potrebna znanja in število licenčnih točk, ki  jih prinese 

izobraževanje. Pri mentorjih je potrebno pri načrtovanju izobraževanja slediti zahtevam za ustrezno 
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število licenčnih točk za ohranjanje mentorstva. Temo izpopolnjevanja in usposabljanja odobri 

neposredno nadrejeni, potrdi pa direktor, če je v okviru planiranih obsegov.  

 

Interes zavoda je, da se sredstva za usposabljanje pridobivajo tudi s pomočjo sponzorjev, saj je 

samo tako možno v celoti zagotoviti planiran obseg izobraževanja. Žal opažamo, da je teh sredstev 

iz leta v leto manj, vendar v letu 2019 planiramo pridobiti več teh namenskih sredstev kot v 

preteklih letih. Znanje, pridobljeno na usposabljanjih, je nujno prenašati na sodelavce. 
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8. NAČRTOVAN  NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN 

INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA  
 

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz potreb na posameznih področjih dela, ob upoštevanju 

finančnih omejitev. Potrebna bo racionalnost na vseh področjih nabav, tudi pri nabavi pripomočkov 

(drobnega inventarja) manjše vrednosti.  

 
Tabela 9: Planirane investicije v osnovna sredstva v letu 2019 

 

NAHAJALIŠČE Naziv osnovnega sredstva oz. drobnega inventarja 

Nabavna 
vrednost  
v EUR z 
DDV 

SPLOŠNE AMBULANTE 
drobni inventar (škarje, stetoskopi, peani, lancete, 
čitalci, torbe,...) in medicinska oprema manjše 
vrednosti (do 500 €) 

19.000 

  razna manjša pohištvena oprema in stoli 5.000 

PEDIATRIJA 
Pohištvena oprema za nove prostore 60.000 

Oksimeter 500 

ZOBOTEHNIKA 
Polimerizacijska komora 4.000 

Polimerizacijska luč 400 

REFERENČNE AMBULANTE Spirometer 1.600 

ZOBNA 4 TREBNJE Zobozdravstveni stol in nasadni instrumenti 26.000 

  Drobni instrumentarij in ostala oprema 9.000 

  Pohištvena oprema 7.000 

DMD Miza za instrumentarij 500 

REŠEVALNA SLUŽBA IN NRV 
Reševalno vozilo (od tega medicinska oprema 40.000 
€) 

130.000 

GINEKOLOGIJA 
Posoda za instrumente 900 

Pregledovalna miza 1.700 

STERILIZACIJA Sterilizator 26.000 

  Laser 7.500 

FIZIOTERAPIJA U 2 status 2.200 

  Medicinska oprema za nove prostore 7.000 

  Presoterapija 5.300 

  Pohištvena oprema za nove prostore 10.000 

PATRONAŽA 
Tehtnica otroška 600 

Avto 10.000 

SPLOŠNE SLUŽBE 

Računalniki 10.000 

Ekrani 1.000 

Tiskalniki 4.000 

Programske licence 5.000 

Hladilni agregat 35.000 

SKUPAJ   389.200 

 

 

Priloga 4 - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019  



29 

 

 

8.1. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 

 

V letu 2019 bomo izvedli nadgradnjo severnega trakta, zato bo večino sredstev namenjenih tej 

investiciji. V novozgrajene prostore bomo preselili dejavnost pediatrije.  V drugi fazi bomo v 

izpraznjenih prostorih uredili prostore za fizioterapijo in CKZ.  

 

V sklopu rekonstrukcije bomo tudi zamenjali streho nad čakalnico pediatrije, s čimer bomo 

poenotili izgled objekta  

 
Tabela 10: Planirano  investicijsko vzdrževanje v letu 2019 

 

NAHAJALIŠČE Opis 
Vrednost  v EUR z 
DDV 

ZD TREBNJE Nadzidava severnega trakta 1.030.700,00 

ZD TREBNJE Zamenjava strehe čakalnica pediatrija 6.000,00 

ZD TREBNJE 
Priprava dokumentacije za ureditev 
fizioterapije in CKZ  

9.450,00 

ZD TREBNJE 
Rekonstrukcija prostorov za 
fizioterapijo in ckz 

400.000,00 

SKUPAJ   1.446.150,00 

 

 

Plan vzdrževalnih del je prodan v prilogi 5 Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019. 

Tako investicije v osnovna sredstva kot stroške investicijskega vzdrževanja bomo pokrivali z 

lastnimi finančnimi viri. 
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9. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019  
 

Predlog finančnega načrta za leto 2019 vsebuje: 

 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju 

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 

86/126): 

 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019 

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

za leto 2019 

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka za leto 2019 

 

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami: 

 

1. Delovni program 2019 

2. Načrt prihodkov in odhodkov 2019 

3. Spremljanje kadrov 2019 

4. Načrt investicijskih vlaganj 2019 

5. Načrt vzdrževalnih del 2019 

 

Finančni načrt za leto 2019 je izdelan na predpostavki, da sedanji obseg dejavnosti, dogovorjen z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostane na enaki ravni kot v letu 2018, poveča se 

dejavnost patronaže za 0,5 tima. 

 

 

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 

 
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

 

9.1.1. Načrtovani prihodki 

 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 5.896.019 EUR in bodo za 3,33% višji od 

doseženih v letu 2018.  

 

 

9.1.2. Načrtovani odhodki 

 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 5.569.778 EUR in bodo za 6,87 % višji od 

doseženih v letu 2018. 

 

a) Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.363.782  

EUR in bodo za 2,68% višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke 

zavoda znaša 24,49 %. 
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b) Načrtovani stroški dela 

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 3.845.996  EUR in bodo za 

6,92 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 

69,05 %. 

 

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih 

nalog zavod v letu 2019 načrtuje izplačilo te vrste delovne uspešnosti upoštevajoč, da lahko izplača 

največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu Zakona o sitemu plač v javnem 

sektorju. Zavod se že nekaj let sooča z kadrovskim manjkom zdravnikov – tri zdravnice specialistke 

odhajajo na porodniški dopust, kljub aktivnemu iskanju kandidata za zaposlitev.  

 

Zavod v letu 2019 ne načrtuje izplačila akontativnega obsega sredstev za delovno uspešnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). 

 

c) Načrtovani stroški amortizacije 

 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 320.000 EUR, ob upoštevanju dela 

amortizacije,  ki je vračunan v ceno, dela amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva 

prejeta v upravljanje EUR in dela,  ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna 

sredstva. 

 

9.1.3. Načrtovan poslovni izid 

 

Tabela 3: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2018 
 CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI POSLOVNI IZID (brez davka 

od dohodka pravnih oseb) 

 Realizacija 

2018 

FN 2019 Realizacija 

2018 

FN 2019 Realizacija 

2018 

FN 2019 

SKUPAJ  

5.705.880 

 

5.896.019 

 

5.211.938 

 

5.569.778 

 

493.942 

 

326.241 

 

 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 

izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 326.241  EUR.  

 

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

 

 

V letu 2010 je Ministrstvo za zdravje pripravilo sodila za razvrščanje prihodkov ustvarjenih s 

prodajo blaga in storitev na trgu in javno službo. 

 

Prihodke iz tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki od 

opravljenih storitev za druge koncesionarje (zobotehnične storitve), prihodki iz naslova opravljenih 

samoplačniških zdravstvenih storitev in nadstandardnih storitev, prihodki iz naslova zaračunanih 

najemnin, finančni prihodki iz naslova obresti za prosta denarna sredstva na podračunu Ujp in drugi 

tržni prihodki.  

 

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je izvedeno v skladu z 

naslednjimi sodili: 
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 odstotek, glede na dosežene prihodke, 

 na osnovi internega akta določeni odhodki, ki nastanejo samo iz naslova izvajanja javne 

službe. 

 

Pri razmejevanju odhodkov v skladu z enajstim odstavkom 51. člena zagotavljamo ločeno 

računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil. 

 

 

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 294.922 EUR, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 31.319 EUR. 

 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti  

 

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA 
 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka  

 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki po načelu denarnega toka v celotnem 

zavodu za leto 2019 izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini 10.148 EUR presežka prihodkov 

nad odhodki.  

 

 

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019  
 

10.1. PLAN INVESTICIJ 
 

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019  

  

 

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 
 

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019  

 

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 
 

V letu 2019 ne načrtujemo novih zadolžitev.  

 

Priloga - AJPES: Račun financiranja 
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11. ZAKLJUČNI DEL 

 

 

 

 
PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM, ki vsebuje tudi načrt investicij in 
kadrovski načrt je bil sprejet na seji sveta zavoda v Trebnjem DNE_____________. 
 
Predsednica sveta zavoda Zdravstvenega doma Trebnje: 
 
            
Janja Ahlin, dipl.med.sestra 
 
 

 

 


