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1. UVOD 

1.1. Uvodna beseda direktorice 
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. Za to smo dogovorni vsi  zaposleni, ki smo najpomembnejši 

vir za uresničitev poslanstva, vizije in ciljev zavoda. 

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

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

ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev na področju štirih občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in 

Mokronog – Trebelno. Poleg tega pa izvajamo še številne aktivnosti za krepitev in izboljšanje 

zdravja prebivalstva, med drugim izobraževanje pacientov in zdravstvenih delavcev. Vključujemo 

se v raziskovalne in razvojne projekte. 

Na pragu leta 2022 so se Zdravstvenemu domu Trebnje obetale velike spremembe, predvsem v 

vodstveni strukturi. Postavljeni so bili dobri temelji, ki omogočajo uspešno delo v prihodnosti. Prav 

je, da  optimistično zremo v prihodnost. Vsi si želimo, da bomo pri uresničevanju zamišljenega 

uspešni in da bo Zdravstveni dom Trebnje še naprej pisal zgodbo o uspehu. 

Pred nami je obsežno Poslovno poročilo za leto 2022, v katerem smo podrobno povzeli s čim vse 

smo se tekom poslovnega leta ukvarjali. Politika zavoda je že vsa leta usmerjena k uporabnikom, 

zato smo izjemno veseli rezultata, ki ga je pokazala anketa, izvedena med uporabniki naših storitev 

v začetku leta 2023. Uporabniki so z našimi storitvami zelo zadovoljni, za kar gre zahvala vsem 

zaposlenim, ki se trudijo za profesionalen odnos do uporabnikov in se zavedajo vizije in poslanstva 

zavoda. 

Za leto 2022 smo si, poleg pozitivnega poslovnega rezultata in doseganja plana storitev, zadali še 

sledeče ključne cilje: 

• Redni nadzor nad kvaliteto dela z namenom utrjevanje zaupanja bolnikov in dviga 

strokovne ravni dela (interni strokovni nadzori). 

• Izvajanje strokovnih izobraževanj zaposlenih po posameznih področjih dela v skladu s 

planom izobraževanja za leto 2022. 

• Realizirati letni plan nabave opreme, osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja.  

• Za reševanje kadrovske stiske zaposlitev vsaj enega zdravnika (poleg štipendistov), lahko 

tudi tujca. 

• Vzpostavitev kontrole pravilnosti vnosa storitev v informacijski sistem (skladnost z 

medicinsko dokumentacijo). 

• Dokončna uporaba e-kartona in dokumentarnega sistema pri vsaj dveh ambulantah.  

• Zamenjava zastarele opreme, za katero ni več možno dobiti rezervnih delov. 

• Racionalna izraba delovnega časa glede na potrebe delovnega procesa (mesečna 

primerjava prisotnosti iz registratorja in dejanskih voženj iz sledenja). 

• Prevzem dejavnosti koncesionarja na področju zobozdravstva (razporeditev programa 

med ambulantami). 

• Izvedba aktivnosti za pridobitev dodatnega programa in posledično aktiviranje nove 

zobozdravstvene ambulante. 

• Čez celo leto razpisovati pripravništvo za poklic zdravstveni tehnik. 
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• Aktivnosti za izboljšanje dostopnosti do ambulant (posodobitev telefonskega sistema, 

zaposlitev zdravstvenih administratorjev, komunikacije po mailu,…) 

• Razširitev prostorov in boljši pogoji za čakalnico v laboratoriju. 

• Vzpostavitev delovanja CKZ na raven pred epidemijo. 

• Vzpostavitev delovanja patronažne službe na raven pred epidemijo (poudarek na 

preventivi). 

• Po opravljeni specializaciji vzpostavitev dodatnega tima na pediatriji. 

V letu 2022 nam je uspelo realizirati program praktično v celoti in smo ga na nekaterih področjih 

celo presegli. Po tem, ko se je zaradi epidemije v preteklih letih realizacija na večini programov 

zmanjšala, v letu 2022 spet beležimo dvig. V večini programov smo presegli povprečje zadnjih let. 

To pomeni, da smo uporabnikom omogočili dostop do vseh razpoložljivih storitev. Prav tako 

realizacija programa bistveno vpliva na končni poslovni rezultat. Leto 2022 je odslikava aktivnosti 

v letu pred tem. Uspeli smo pridobiti dodaten program za en tim pediatrične ambulante (januar 

2023), 0,5 tima zobozdravstva za odrasle ter 0,41 tima zaradi prenosa programa od koncesionarja, 

pridobili smo tudi 0,80 tima v dispanzerju za žene. Ostali programi so delovali na obsegu iz leta 

2021. Ponosni smo na dejstvo, da nam je kljub pomanjkanju zdravnikov družinske medicine uspelo 

zaposliti tri specializante družinske medicine ter eno specializantko pediatrije, v štipendijsko 

shemo smo vključili dva študenta, ki sta kandidata za specializacijo iz družinske medicine. Veliko 

aktivnosti smo posvetili izpeljavi projektov. Osnova za načrtovanje obsega zdravstvenih programov 

je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 in Splošni dogovor 

za leto 2022 s pripadajočimi aneksi. V zavodu smo v letu 2022 kadrovanje usmerili predvsem v 

zagotavljanje izpolnjevanja delovnega programa in zastavljenih ciljev. 

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

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

službo. 

V okviru investicijskega vzdrževanja smo v  letu 2022 izvedli prenovo izpraznjenih prostorov v 

pritličju – ambulantni prostori s previjalnico, prostori za patronažno službo ter prostor za izolacijo. 

Povečali smo tudi prostore laboratorija in posledično spremenili namembnost nekaterih drugih 

prostorov. Prostori laboratorija so bili premajhni in kot taki neustrezni za varno delo, uredila se je 

tudi ustrezna čakalnica. 

Zaradi iztrošenosti je bila potrebna zamenjava talnih oblog v najbolj obremenjenih področjih.  

Investicije so bile v celoti financirane iz sredstev amortizacije oz. lastnih sredstev – presežka iz 

preteklih let. 

Veliko organizacijskih izzivov so prinesla gradbena dela, ki pa niso zajela samo vključenih v 

gradbeni projekt, pač pa so se jim morali prilagoditi tudi zaposleni iz drugih služb. Ne glede na vse 

ovire, ki smo jih premagovali in tudi uspešno premagali, smo ob koncu leta veseli, da so investicijski 

projekti skoraj dokončani. 

Ob koncu leta je bilo dobavljeno tudi novo reševalno vozilo z opremo, vozilo smo sicer naročili že 

v začetku leta, vendar zaradi težav dobavitelja le-to še ni dobavljeno. V začetku leta smo nabavili 

tudi novo vozilo za patronažno službo. Od večjih investicij sta bila v tem letu realizirana tudi dva 

zobozdravstvena stroja s pripadajočimi inštrumenti. V manjšem delu smo investirali tudi v 

pohištveno opremo, večji del predstavlja ureditev nove zobozdravstvene ambulante. Nekaj 

investicij oz. nabav medicinske opreme predvsem v službi NMP je še v teku, dobave niso še 

realizirane zaradi dolgih dobavnih rokov. 
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Pridobivanje novih dejavnosti je seveda povezano z reševanjem prostorskih vprašanj. Zaradi velike 

prostorske stiske, ki nas pesti že vrsto let, je bilo potrebno veliko iznajdljivosti, da smo vso dejavnost 

umestili v za to primerne prostore. Stisko smo reševali z preureditvijo obstoječih prostorov - 

izpraznitev garderobnih prostorov v katerih smo uredili novo zobozdravstveno ambulanto, v 

prostorih, ki so namenjeni preventivni dejavnosti pa urejamo novo pediatrično ambulanto. To 

seveda za dejavnost ni najboljša rešitev, vendar pa edina možna v dani situaciji. 

Zavedamo pa se, da pričakovanja naših uporabnikov in zaposlenih ne moremo doseči samo z 

ustrezno opremo in prostori, temveč tudi s sodelovanjem vseh zaposlenih, ki upoštevajo  

objektivne okoliščine in možnosti. Trenutna situacija v zdravstvu pa je zelo težka in samo na račun 

izjemne požrtvovalnosti večine zaposlenih še uspemo zagotavljati obravnavo, ki jo naši bolniki 

pričakujejo in si jo zaslužijo. 

Na delovanje zdravstvenega doma močno vliva najprej velika množica pacientov in zaposlenih, 

nato ožja lokalna in širša skupnost, ter nenazadnje vsa zainteresirana javnost. Vsak izmed 

zaposlenih se je v skladu s svojimi zmožnostmi, priložnostmi in pripravljenostjo trudil, da smo 

zadovoljevali pričakovanja uporabnikov ter ostalih zainteresiranih deležnikov. Vseskozi smo 

poskušali kar najbolje poskrbeti za naše paciente. Predvsem zaradi odsotnosti (bolniške, nege, 

izolacije in druge odsotnosti) pri zaposlenih, so nastajali izpadi, ki smo jih poskušali čim bolj 

zapolniti. Kljub temu smo v zadnjih letih ugotavljali, da se je poslabšala dostopnost pacientov do 

zdravnikov. Veliko komunikacije je prešlo na telefon in računalnik. Drastično se je povečalo število 

poskusov telefonskega komuniciranja, ki ga je bilo izredno težko obvladovati, zato se je pri 

pacientih včasih pojavil občutek o nedostopnosti zdravstvenega osebja. Z vsako našo aktivnostjo 

smo zasledovali koristi naših pacientov, zato smo v letu 2022 pričeli s projektom izboljšanja 

tehnične podpore pri obvladovanju telefonske komunikacije. 

Poslovno leto zaključujemo s ponosom. Pohvalimo se lahko s pozitivnim poslovnim rezultatom, 

skrbjo za kakovostno obravnavo naših uporabnikov, kar dokazujemo z dograjevanjem sistema 

kakovosti ISO 9001:2015, rednim izobraževanjem zaposlenih in stalnim vzdrževanjem in 

nadgrajevanjem sodobne opreme, potrebne za razvoj in delo stroke. 

Zaposlenim ponujamo različne oblike nematerialnega nagrajevanja, ki so v zavodu zelo dobro 

sprejete. Epidemija  v preteklih dveh letih je onemogočila marsikatero skupinsko aktivnost, zato pa 

je toliko bolj pomembno, da je zavest o pomenu zdravega življenjskega sloga tudi v praksi prisotna 

– saj lahko le z dobro telesno in psihično kondicijo premagujemo povečane obremenitve. ZD 

Trebnje za izboljšanje zdravja skrbi s tedensko košarico sadja za vse zaposlene, ki ga zaposleni 

prejmemo na svoja delovna mesta in možnostjo dodatnega dneva dopusta za skupno rekreacijo. 

Hvala vsem zaposlenim, svetu zavoda in ustanoviteljem za uspešno sodelovanje v letu 2022. 

Posebna zahvala vsem ožjim sodelavcem, ki ste sodelovali pri pripravi tega letnega poročila.  

V nadaljevanju bodo podrobno predstavljena vsa dogajanja, ki so zaznamovala leto 2022 v 

Zdravstvenem domu Trebnje. 

 

Direktorica 

Karmen Lukše, mag.javn.upr. 
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1.2. Uvodna beseda pomočnika direktorja - strokovnega vodje 
Funkcijo pomočnika direktorja – strokovnega vodje sem prevzel v začetku leta 2022. V svoj program 

sem zapisal, da bom v prvi vrsti skrbel za uresničitev vizije in strategije zavoda. 

VIZIJA Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno življenje našim občanom ter 

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

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

in spoštovanja. 

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 sodobnih tehnologij v delovne 

procese • pridobivanje 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. 

V mesecu januarju se je Zdravstveni dom Trebnje znašel v krizni situaciji zaradi pomanjkanja 

družinskih zdravnikov. Ena zdravnica je dala odpoved, druga je šla na porodni dopust, tretja se še 

ni vrnila z njega, četrta pa je šla v dolgotrajni bolniški stalež. Ob izjemnem prizadevanju vseh 

zaposlenih nam je uspelo zadovoljivo zdravstveno oskrbeti vse paciente. Stanje se je močno 

izboljšalo, ko sta dva naša specializanta začasno nadomestila manjkajoče zdravnike. Skrb za 

pacienta nam je na prvem mestu. Poskrbeli smo za paciente dr. Humarja, ki se je upokojil. Ker so 

bili vsi zdravniki v ZD Trebnje polno zasedeni, je velikemu številu njegovih pacientov grozilo, da 

bodo ostali brez izbranega osebnega zdravnika. Skoraj vsi zdravniki so pristali, da bodo dodatno 

sprejeli določeno število pacientov dr. Humarja. V mesecu maju smo paciente dr. Humarja 

obvestili, da si lahko izberejo drugega zdravnika. To možnost so imeli vse do novembra, ko smo 

vsa dodatno zagotovljena mesta zapolnili. Ker večina splošnih ambulant ni delovala z rednim 

zdravnikom je prihajalo do velikih težav pri ustrezni zdravstveni oskrbi. Zdravnik, ki dobro pozna 

svojega pacienta lahko seveda zanj veliko bolje poskrbi kot nadomestni zdravnik. Tako pa je 

prihajalo do velikih težav tudi pri rutinskih opravilih, kot so predpisovanje receptov, izdaja napotnic 

ali urejevanje bolniškega staleža. Problem smo zelo uspešno rešili z izvajanjem neodložljivih 

zdravstvenih storitev.  Gre za storitve, ki niso nujne, vendar jih pacienti potrebujejo pred prvim 

možnim kontaktom z osebnim zdravnikom. Gre na primer za predpis rednih zdravil, če jih bo 

pacientom zmanjkalo predčasno, urejevanje bolniškega staleža, zdravstveni nasvet in podobno. 

Naročila za  neodložljive zdravstvene storitve se zbirajo v sprejemni pisarni s pomočjo naročilnice. 

Ambulanta, ki prejme naročilnico je dolžna realizirati neodložljivo zdravstveno storitev še isti dan. 

Prej se nam je pogosto dogajalo, da pacientom nismo izdali receptov ali napotnic, ker so se naročila 

kar nekje izgubila. Sedaj imamo vse evidentirano in do napak ne prihaja več. Pacienti so z nami 

veliko bolj zadovoljni, kot so bili še pred kratkim. To se kaže tudi v tem, da v zadnjem času dobivamo 

vse več pohval, medtem ko se je število pritožb močno zmanjšalo. 

Pomanjkanje zdravnikov je trenutno največja težava slovenskega zdravstva. V Zdravstvenem domu 

Trebnje smo izredno uspešni pri zaposlovanju zdravnikov. Imamo dve ginekologinji, z delom 

začenja četrta pediatrinja, odobreni sta specializaciji iz medicine dela, prometa in športa za dve 

zdravnici, imamo kar pet specializantov družinske medicine. Zelo smo uspešni tudi s štipendijsko 

politiko. Trije štipendisti so predvideni za specializacijo iz družinske medicine. Dva od teh bosta v 

kratkem zaključila študij medicine.  
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Upam si trditi, da bo z mlado generacijo zdravnikov v bodoče še bolje poskrbljeno za naše paciente 

kot nam je to uspevalo do sedaj. 

 

Pomočnik direktorja – strokovni vodja 

Zdenko Šalda, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa 
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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 TRR SI56 0110 0600 0065 013 

Telefonska številka: 07 / 348 - 17 – 40  

Šifra dejavnosti:  86.210 

Elektronski naslov: info@zd-tr.si 

lukse.karmen@zd-tr.si 

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

Ustanovitelji: OBČINA TREBNJE 

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 

OBČINA ŠENTRUPERT 

OBČINA MIRNA 

Datum ustanovitve: 27.05.1991 

 

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 

• 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, 
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- ambulanti v socialnovarstvenem zavodu 

- 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 

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-center 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. 

- preventivni programi za podjetja 

 

 

2.3. Organi zavoda 

1. SVET ZAVODA  

Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje 10 članov: 

- 6 članov, ki jih imenuje ustanovitelji 

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

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

Predsednik Sveta zavoda je Jana Zajc, dr.med., spec.gin.in porod. 
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Sestava Sveta zavoda je sledeča 

Občina Trebnje 

Nino Zajc 

Blaž Ovnik 

Branko Longar 

Občina Mokronog-Trebelno Franc Dragan 

Občina Šentrupert Anica Kurent 

Občina Mirna Blanka Pust 

Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije 
Mojca Strašek Dodig 

Predstavniki delavcev zavoda: 

Branka Zore Cvetan 

David Zupančič 

Jana Zajc 

 

 

2. VODSTVO ZAVODA  

 

DIREKTORICA  Karmen Lukše, mag.javn.upr. 

POMOČNIK DIREKTORICE - STROKOVNI VODJA  Zdenko Šalda, dr.med., spec. mdpš. 

STROKOVNI VODJA VII - GLAVNA MEDICINSKA 

SESTRA  

Mojca Mihevc, dms 

VODJA SPLOŠNIH AMBULANT Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec. spl. med. 

VODJA LABORATORIJA Darinka Oštir Mevželj, spec. med. biok. 

VODJA REŠEVALNE SLUŽBE IN NRV David Zupančič, dms 

VODJA ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE Davor Polić, dr. dent. med. 

VODJA PEDIATRIJE IN DMZ Nives Hočevar dr. med.spec.ped. 

VODJA PATRONAŽE Majda Gačnik, dms 

VODJA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA Janja Skoporc, dms 

3. STROKOVNI SVET Vsi vodje služb, vsi redno zaposleni 

zdravniki in zobozdravniki 
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2.4. Organigram zavoda 
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POSLOVNO POROČILO ZA 

LETO 2022 
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3. POJASNILA POSLOVNEGA POROČILA 
POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

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. 

3.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno 

področje zavoda 
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

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

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

58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 

73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – 

ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ), 

- 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, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – 

ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – 

ZNUNBZ), 
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- 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, 49/18, 66/19 in 199/21), 

- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi, 

- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, 

opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev 

za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22); 

- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih 

zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 

– ORZIUFSZZ7), 

- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 

– ZDUPŠOP in 132/22), 

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZZS. 

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, 13/18  in 195/20 – odl. US), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, 

št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22),  

- 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), 

- 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, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21), 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), 

- 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 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 

203/21),  

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

št. 97/09 in 41/12), 

- 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), 
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- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na 

javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022) 

c) Interni akti zavoda 

- Pravilnik o računovodstvu, 

- Pravilnik o popisu, 

- Pravilnik o evidentiranju delovnega časa, 

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 

- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 

- Pravilnik o notranji reviziji, 

- Program dela zavoda s finančnim načrtom za leto 2021, 

- Register tveganj, 

- Dokumenti sistema kakovosti 

- Kratka delovna navodila 

- Statut zavoda. 
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4. 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. 

4.1. 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 učinkovitosti  poslovanja. 

4.2. Vizija 
Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno življenje našim občanom ter so 

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

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

in spoštovanja. 

4.3. Vrednote organizacijske kulture 
Strokovnost: Na osnovi znanja, konstantnega izobraževanja, izpopolnjevanja in prenosa dobrih 

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

v skladu z najnovejšimi doktrinami in dognanji.  

Odgovornost: Narava našega dela je neposredno povezana 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, skrbmi in pričakovanji obravnavamo 

spoštljivo, prijazno in hitro. 

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

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

in izobraževanje zaposlenih. 

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

do okolja. 

4.4. 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 sodobnih tehnologij v delovne procese 

• pridobivanje prihodkov iz naslova tržne in nadstandardne dejavnosti 

• sledenje strokovnim smernicam in uvajanje smernic v delo 

• zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanje zaposlenih 
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• 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. 
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5. CILJI ZAVODA 

5.1. Dolgoročni cilji zavoda 
Zdravstveni dom Trebnje mora tudi v prihodnje ostati temeljni izvajalec javne zdravstvene službe 

na primarni ravni, 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 projekta zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije 

- je koordinator in izvajalec izobraževanja prvih posredovalcev 

- predstavlja učno bazo za izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev 

- je pomemben akter raziskovalno razvojnih projektov na področju zdravstva v Sloveniji 

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, epidemioloških 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, varovanje podatkov) 

- izvajanje aktivnosti na področju preventivne 

zdravstvene dejavnosti (preko zdravstveno 

vzgojnega centra in centra za krepitev zdravja) 

- realizacija programa, dogovorjenega s pogodbo 

z ZZZS ter nenehne aktivnosti za odpiranje novih 

programov 

- sodelovanje v strokovno zdravstvenih projektih 

in raziskavah z namenom strokovnega 

napredka 

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 



  Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2022 

Stran - 22 

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  

- 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 ter dobre 

medsebojne odnose 

- 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 in zadostnih prostorskih 

pogojev za kvalitetno delo 

- slediti razvoju medicinske in informacijske 

tehnologije. 

 

5.2. Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz strateških ciljev 
Na osnovi sprejete vizije, poslanstva, strategije in dolgoročnih ciljev, direktor v sodelovanju z vodji 

enot 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.  

Glavni cilji zavoda so realizacija plana progama, dogovorjenega z ZZZS, zadovoljevanje  pričakovanj 

uporabnikov in zaposlenih ter pozitivni poslovni rezultat. 

Tabela 2: Pregled letnih ciljev in realizacije po področjih za leto 2022 

Področje Cilj Pojasnilo glede 

doseganja cilja 
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ce
lo

tn
i za

v
o

d
 

Izpolnitev plana storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju 

zdravstvenih storitev za leto 2022 in plana tržne dejavnosti. 

Sprotno spremljanje in ukrepanje predvsem na tistih področjih, 

kjer se pojavlja večje preseganje ali nedoseganja programa 

Cilj je dosežen 

Poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki Cilj je dosežen 

Izvesti notranjo revizijo delovanja zavoda Cilj je dosežen 

Na vseh ravneh zdravstvene oskrbe zagotavljati celovit sistem 

kakovosti v skladu s standardi ISO 9001:2015 

Cilj je dosežen 

Redni nadzor nad kvaliteto dela z namenom utrjevanje zaupanja 

bolnikov in dviga strokovne ravni dela (interni strokovni nadzori) 

Cilj je dosežen 

Izvajanje strokovnih izobraževanj zaposlenih po posameznih 

področjih dela v skladu s planom izobraževanja za leto 2022 

Cilj je dosežen 

Vzpostavitev nove vodstvene strukture ob zamenjavi direktorice Cilj je dosežen 

Realizirati letni plan nabave opreme, osnovnih sredstev in 

investicijskega vzdrževanja  

Cilj je deloma 

dosežen, 

neizvedene 

aktivnosti se 

prenesejo v leto 

2023 

sp
lo

šn
e

 a
m

b
u

la
n

te
 in

 

d
isp

a
n

ze
rji 

Za reševanje kadrovske stiske zaposlitev vsaj enega zdravnika 

(poleg štipendistov), lahko tudi tujca 

Cilj je delno 

dosežen 

Vzpostavite kontrole pravilnosti vnosa storitev v informacijski 

sistem (skladnost z medicinsko dokumentacijo) 

Cilj je dosežen 

Dokončna uporabe e-kartona in dokumentarnega sistema pri 

vsaj dveh ambulantah   

Cilj je delno 

dosežen 

N
rv

 in
 re

še
v
a

ln
a

 

Zamenjava zastarele opreme, za katero ni več možno dobiti 

rezervnih delov 

Cilj je dosežen 

Racionalna izraba delovnega časa glede na potrebe delovnega 

procesa (mesečna primerjava prisotnosti iz registratorja in 

dejanskih voženj iz sledenja) 

Cilj je dosežen 

zo
b

o
zd

ra
v
stv

o
 

Prevzem dejavnosti koncesionarja (razporeditev programa med 

ambulantami) 

Cilj je dosežen 

Izvedba aktivnosti za pridobitev dodatnega programa in 

posledično aktiviranje nove ambulante prihodnjem letu 

Cilj je dosežen 

fizio
te

ra
p

ij

a
 Dokončna usposobitev dodatne fizioterapevtke za izvajanje 

specialnih obravnav 

Cilj je dosežen 

Pridobitev dodatnega kadra kot zamenjava zaradi upokojitve  Cilj je dosežen 
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zd
ra

v
stv

e
n

a
 

n
e

g
a

 

Čez celo leto razpisovati pripravništvo za poklic zdravstveni 

tehnik 

Cilj je dosežen 

Aktivnosti za izboljšanje dostopnosti do ambulant (posodobitev 

telefonskega sistema, zaposlitev zdravstvenih administratorjev, 

komunikacije po  mailu, promocija aplikacije DoZdranika) 

Cilj je delno 

dosežen 

la
b

o
ra

to
rij 

Razširitev prostorov in boljši pogoji za čakalnico Cilj je dosežen 

Pričetek izvajanja novih preiskav  Cilj ni dosežen, 

aktivnost se 

prenese v leto 

2023 

C
K

Z
  

Vzpostavitev delovanja CKZ na raven pred epidemijo Cilj je dosežen 

V primeru, da kadrovska struktura ne bo popolna, najemanje 

zunanjih strokovnjakov (psihologi) 

Cilj je dosežen 

p
a

tro
n

a
ža

 

Vzpostavitev delovanja patronažne službe na raven pred 

epidemijo(poudarek na preventivi) 

Cilj je dosežen 

Izvajanje posvetov (predvsem za nosečnice in porodnice) tudi 

preko avdio video konferenc 

Cilj je dosežen 

p
e

d
ia

trija
 

Imenovanje novega vodje pediatrije Cilj je dosežen 

Po opravljeni specializaciji vzpostavitev dodatnega tima na 

pediatriji 

Cilj je dosežen 

oz. bo dosežen v 

letu 2023 

Izvedbe preventive debelosti pri otrocih skupaj s CKZ. Cilj ni dosežen, 

aktivnost se 

prenese v leto 

2023 

 

Od 28 postavljenih ciljev smo jih 22 realizirali, delno smo realizirali 4 cilje, 2 cilja ni nista bila 

realizirana in se preneseta v naslednja obdobja. 
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6. ANALIZA PROCESOV 

6.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 
Programi se načrtujejo na podlagi realizacije preteklega leta, razen programov splošne in družinske 

medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja, ki se načrtujejo na ravni plana iz pogodb preteklega 

leta. Če program, ki je plačan po realizaciji, v preteklem letu ni imel priznane realizacije, se zanj 

obseg programa opredeli na podlagi pričakovane realizacije, vendar ne manj kot 1. 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ni bila sklenjena, 

veljala je pogodba, ki je bila z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjena konec 

meseca julija 2021. V letu 2022 smo pogodbena razmerja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 

RS uredili v obliki  aneksov k pogodbi iz leta 2021 (aneks št. 2.-6.). 

Osnove in merila, kot temelj za sklepanje Pogodbe, so opredeljena v: 

- Splošnem dogovoru za leto 2022, 

- Aneksu št. 1, ki je bil sprejet v juniju 2022 ter 

- Uredbi o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitvi 

zmogljivosti, potrebnih za njihovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022, ki je 

bila objavljena avgusta 2022. 

Vsako leto se predstavniki izvajalcev (zbornice, združenja), Ministrstva za zdravje in Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije pogajajo in dogovorijo za skupen obseg programov 

zdravstvenih storitev in potrebnih sredstev za plačilo programa na državni ravni. Splošni dogovor 

je rezultat partnerskih pogajanj, ki predstavlja pravno podlago za sklepanje pogodb z javnimi 

zdravstvenimi zavodi in zasebniki. Smisel pogajanj je v odgovornem določanju "zgornjih mej" javnih 

sredstev za zdravstvo in odgovornem porabljanju sredstev, ki so solidarno zbrana na osnovi 

obveznih prispevkov vseh zavarovancev v Sloveniji. V splošnem dogovoru so ob upoštevanju 

globalnih ekonomskih možnosti opredeljeni skupni obseg programov zdravstvenih storitev, 

prednostna področja, potrebne zmogljivosti in elementi za vrednotenje storitev. 

Obseg osnovnih zdravstvenih programov se glede na leto 2021 ni bistveno spremenil. Predvidene 

širitve so bile vnesene v pogodbo (ginekologija, zobozdravstvo,….). 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 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. 

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

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

obsega storitev. 

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

parametre. Ugotavljamo, da smo bili pri tem letos relativno uspešni. Podrobne informacije za vsak 

program bodo podane v nadaljevanju.  

Več let se trudimo zapolniti vso kadrovsko vrzel na področju zdravniškega kadra. Ker smo pretežno 

ženski kolektiv nam doseganje tega cilja otežujejo tudi porodniške odsotnosti in druge bolniške 
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odsotnosti. Tudi v bodoče računamo predvsem na zaposlitve lastnih specializantov in morebitni 

»uvoz« tujih zdravnikov. 

6.2. Realizacija programov, ki so vezani na obseg opravljene 

dejavnosti 
Zavod za zdravstveno zavarovanje plača zdravstvenemu domu vse količnike iz glavarine in vse 

opravljene količnike iz obiskov. Izjema je program otroškega in šolskega dispanzerja – kurativa, in 

sicer v delu, ki se nanaša na plačilo količnikov iz obiskov. 

Število glavarinskih količnikov se izračuna na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb in 

pripadajočega števila količnikov glede na njihovo starostno strukturo, pri čemer se upoštevajo 

opredeljene zavarovane osebe pri aktivnih nosilcih in pri neaktivnih nosilcih dve leti po prenehanju 

njihovega dela, na dan 28. februar, 31. maj, 31. avgust in 30. november tekočega leta. 

Tako izračunani glavarinski količniki so podlaga za izračun obveznosti Zavoda do izvajalca po 

trimesečnih obdobjih. 

6.2.1. Opredeljeni pacienti ter glavarinski količniki v družinskih 

ambulantah 

Konec leta 2022 oz. v začetku leta 2023 smo imeli pri aktivnih zdravnikih opredeljenih skupaj 35.584 

pacientov, kar je 902  pacienta manj kot konec leta 2021. Da je število pacientov nekoliko manjše, 

pripisujemo dejstvu, da nas je v začetku leta zapustila ena zdravnica specialistka in, da je na 

območju UE Trebnje s 01.03.2022 pričela delovati koncesionarska ambulanta. Opažamo, da nam 

zaupa veliko število pacientov, kar je tudi eden izmed pokazateljev našega dobrega dela. Število 

prebivalcev v naši regiji raste (Trebnje je občine z velikim prirastom prebivalstva), hkrati pa 

opažamo tudi pritisk pacientov iz sosednjih regij.  Nove paciente smo opredeljevali skozi celotno 

leto, predvsem paciente, ki so ostali brez osebnega zdravnika po upokojitvi zdravnika, poskrbeli 

smo tudi za paciente po odhodu zdravnice specialistke, saj smo za te paciente uredili ustreznega 

nadomestnega zdravnika – specializanta. Pri preusmeritvi pacientov od bolj k manj obremenjenim 

zdravnikom ali h koncesionarju opažamo pozitiven trend, vendar je preopredeljevanje še vedno 

prepočasno, saj pacienti na splošno ne želijo zamenjati svojega osebnega zdravnika. 

Tabela 3: Število opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah ob koncu leta 2022 

Priimek in ime zdravnika Naziv ZZZS dejavnosti 

Št.opredeljenih 

/ tim 

HUMAR BOGOMIR  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    151 

TRATAR BOJANA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    1.778 

ŽLAJPAH ELIZABETA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    2.113 

ŠALDA ZDENKO  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    2.538 

PANČUR MARTA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    2.168 

ŠEKLI GROZINA MARIJANA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    1.693 

MITIĆ DŽUNIĆ JELENA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    1.539 
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JENKOLE ŠPELA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    1.434 

BARBO HELENA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    1.446 

VOVK MAŠA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    1.634 

MATALN  MITJA (koncesionar) SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    781 

 

Glavarinski količnik predstavlja glavni del obremenitve zdravstvenega tima. Čeprav oznaka 

»glavarinski« nakazuje, da gre za obremenitev po glavi oz. osebi, pa v ambulantah družinske 

medicine to ne drži. Tu je glavarinski količnik namreč odvisen od starosti zavarovane osebe. 

Tabela 4: Število glavarinskih količnikov v ambulantah družinske medicine ob koncu leta 2022 

Priimek in ime zdravnika Naziv ZZZS dejavnosti 

Št. 

količnikov iz 

opredeljenih 

HUMAR BOGOMIR  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    183,08 

TRATAR BOJANA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    2.657,56 

ŽLAJPAH ELIZABETA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    2.946,88 

ŠALDA ZDENKO  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    443,16 

PANČUR MARTA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    3.141,76 

ŠEKLI GROZINA MARIJANA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    2.084,08 

MITIĆ DŽUNIĆ JELENA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    1.877,72 

JENKOLE ŠPELA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    1.884,24 

BARBO HELENA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    2.077,96 

VOVK MAŠA  SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    1.793,08 

MATALN MITJA (koncesionar) SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA    1.013,12 

   

 

Vrednost količnika na opredeljeno osebo namreč odraža predvidevanje o pogostosti in zahtevnosti 

določene obravnave. Zato je vrednost količnika za najstarejše in najmlajše bolnike večja od drugih, 

kar pomeni tudi, da je obremenitev družinskih zdravnikov največja pri najmlajših in najstarejših 

osebah. 

Glavarina v ambulanti družinske medicine tako ni nikoli enaka številu bolnikov, ki si izberejo 

določenega zdravnika. V ambulanti družinske medicine se glavarina oz. glavarinski količnik 

izračuna tako, da se število opredeljenih zavarovanih oseb množi s količniki, ki so odvisni od 

starosti zavarovanih oseb. 
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6.2.2. Opredeljeni pacienti ter glavarinski količniki v otroško-šolskem 

dispanzerju 

Pri številu opredeljenih na pediatriji beležimo močno povečanje glede na stanje 31.12. 2021 (za 

1.548 oseb). Stanje je posledica tega, da je od 01.01.2022 pričela z delom v pediatrični ambulanti 

nova pediatrinja. 

Tabela 5: Število opredeljenih pacientov v otroško-šolskem dispanzerju ob koncu leta 2022 

Priimek in ime 

zdravnika Naziv ZZZS dejavnosti 

Št.opredeljenih / 

tim 

HOČEVAR NIVES  SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER 1.874 

MITIĆ DANIJELA  SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER 2.366 

BAHOR EVA  SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER 1.826 

 

Pediatri poleg kurativne opravljajo tudi preventivno službo – težavo poskušajo odkriti, še preden 

se klinično izrazi, in tako izboljšajo možnosti za ozdravitev. 

Primarna pediatrija je financirana po dveh kanalih – ločeno za preventivo, pri kateri so plačane vse 

storitve, in kurativo, ki je plačana iz glavarine in po storitvah. Razmerje idealnega pediatričnega 

programa med kurativo in preventivo je 75 : 25. Gre za razmerje ordinacijskega časa, ki ga 

posamezen pediater nameni kurativi oziroma preventivi. 

Zato so pri pediatrih v podatkih prikazani samo kurativni deleži. To pomeni, da je odstotek pri 

pediatru, ki opravi 0,75 delež kurativnega dela, prikazan kot 75 %. Prikazani odstotek tako ne 

pomeni, da je pediater 75-odstotno zaseden, ampak da 75 % svojega ordinacijskega časa nameni 

kurativi. Zato ta odstotek tudi ne označuje dejanskega obsega dela, ki ga pediatri izvajajo. 

Tabela 6: Število glavarinskih količnikov v otroško-šolskem dispanzerju ob koncu leta 2022 

Priimek in ime 

zdravnika Naziv ZZZS dejavnosti 

Št. 

količnikov iz 

opredeljenih 

Št.količnikov 

/ tim 

HOČEVAR  NIVES  SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER 1.766,70 2.294,42 

MITIĆ  DANIJELA  SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER 2.292,14 2.976,81 

BAHOR  EVA  SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER 2.148,30 2.790,00 

 

6.2.3. Opredeljeni pacienti ter glavarinski količniki v zobozdravstvenih 

ambulantah 

Tudi na področju zobozdravstva beležimo rast števila opredeljenih glede na konec leta 2021 (za 

710 pacientov, oziroma za 8 %). S 01.01.2022 smo prevzeli dodatni program, ki je bil prenešen s 

strani koncesionarske ambulante v višini 0,41 tima, 01.09.2022 pa smo s strani ZZZS-ja dobili 

dodatni program v višini 0,5 tima. Opažamo veliko razliko med zobozdravniki. Predvsem novi 

zobozdravniki imajo še možnost sprejemanja dodatnih pacientov, tako za področje otroškega kot 
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odraslega zobozdravstva. Količnik iz glavarine je pri zobozdravniških ambulantah za vse paciente 

vreden 1,0 (odraža realno število opredeljenih pacientov). Zobozdravniki sprejemajo zavarovane 

osebe do povprečnega števila opredeljenih oseb v svoji dejavnosti na območju enote ZZZS. 

Če je zobozdravstvena ambulanta zasedena z oskrbo že opredeljenih pacientov, bo novo 

opredeljeno osebo uvrstila na čakalni seznam. Zobozdravniška ambulanta lahko odkloni sprejem 

zavarovane osebe, ko za 10 % preseže povprečno število opredeljenih oseb na zobozdravnika v 

svoji dejavnosti. 

Tabela 7: Število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenih ambulantah ob koncu leta 2022 

Priimek in ime zdravnika Naziv ZZZS dejavnosti Št.opredeljenih / tim 

POLIĆ DAVOR ZOBOZDRAVSTVO 1.864 

GODEC JANEZ ZOBOZDRAVSTVO 1.509 

ZUPANČIČ BARBARA ZOBOZDRAVSTVO 1.345 

ŽUPEVEC POLONCA ZOBOZDRAVSTVO 1417 

ZORE CVETAN BRANKA ZOBOZDRAVSTVO 1286 

ISTENIČ ANJA ZOBOZDRAVSTVO 273 

DEBEVEC URŠKA ZOBOZDRAVSTVO 202 

TRATAR JERA ZOBOZDRAVSTVO 367 

ČERNE TIM ZOBOZDRAVSTVO 881 

 

6.2.4. Opredeljeni pacienti ter glavarinski količniki v dispanzerju za žene 

Na osnovi števila opredeljenih zavarovanih žensk se na enak način kot v splošnih ambulantah 

izračunajo količniki za glavarino oz. glavarinski količniki. Ker si vse ženske še niso izbrale osebnega 

ginekologa, se količniki iz glavarine pri vsakem nosilcu popravijo navzgor, tako da so razporejeni 

vsi mogoči količniki. Količniki iz glavarine še neopredeljenih žensk se razdelijo med ginekologe v 

odstotku količnikov iz dejansko opredeljenih žensk. Posamezni zdravnik za poln program ekipe v 

dejavnosti ginekologije na primarni ravni ne more preseči 2925 količnikov iz glavarine mesečno. 

Količniki se nad navedeno mejo plačajo le v primerih, ko je izvajalec na področju posamezne 

izpostave Zavoda edini izvajalec dejavnosti ali ko je na območju posamezne izpostave Zavoda več 

izvajalcev dejavnosti in vsi za več kot 10 % presegajo povprečno število opredeljenih zavarovanih 

oseb v svoji dejavnosti (indeks nad 110). 

Tabela 8: Število opredeljenih pacientov v dispanzerju za žene ob koncu leta 2022 

Priimek in ime 

zdravnika 
Naziv ZZZS dejavnosti 

Št. količnikov iz 

opredeljenih 

ZAJC JANA GINEKOLOŠKA AMB. - PRIMARNA DEJ. 6.682 
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FRANKO RUTAR ANITA GINEKOLOŠKA AMB. - PRIMARNA DEJ. 864 

6.2.5. Obseg in značilnosti realizacije programov 

Tabela 9: Plan in realizacija programa 2022 po pogodbi  (točke) z zzzs in % realizacije glede na plan in 

glede na preteklo leto 

STORITVE 

PLANIRAN 

OBSEG 

2022 

REALIZACIJA 

2022 

INDEKS 

REAL./PLAN 

2022 

PLANIRAN 

OBSEG 

2021 

REALIZACIJA 

2021 

INDEKS 

REAL./PLAN 

2021 

INDEKS 

REAL.2022/REAL. 

2021 

SPLOŠNE AMBULANTE  275.705 267.788 97 237.954 242.491 102 110 

REFERENČNE AMBULANTE 9.852 7.907 80 9.852 7.453 76 106 

SA V SOCIALNEM ZAVODU 17.593 23.257 132 14.569 23.239 160 100 

OTROŠKI -ŠOLSKI DISPANZER 100.733 130.116 129 107.332 106.921 100 122 

a) PREVENTIVA 36.734 48.484 132 41.027 43.360 106 112 

b) KURATIVA 63.999 81.632 128 66.305 63.561 96 128 

DISPANZER ZA ŽENE 54.593 41.701 76 39.653 35.462 89 118 

a) PREVENTIVA 1.783 1.809 101 1.783 1.724 97 105 

b) KURATIVA 52.810 39.892 76 37.870 33.758 89 118 

FIZIOTERAPIJA 2.182 2.918 134 2.182 2.597 119 112 

F0005 spec.fizioter. 377 466 124 377 666 177 70 

LOGOPED  21.521 21.618 100 21.521 21.079 98 103 

PSIHOLOG 9.255 11.212 121 9.255 7.710 83 145 

PATRONAŽA primeri 11.205 12.610 113 11.205 12.682 113 99 

ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI 184.277 190.061 103 170.619 174.300 102 109 

a) ZDRAVLJENJE  40% 73.710 107.845 146 68.248 93.873 138 115 

b) PROTETIKA 60% 110.567 82.216 74 102.371 80.427 79 102 

ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA 80.791 103.264 128 92.909 95.026 102 109 

SANIT.(NENUJNI+ONKOL.) 152.466 98.729 65 152.466 111.894 73 88 

DIALIZA 130.995 106.007 81 130.995 72.700 55 146 

NENUJNI S SPREM. 72.606 75.481 104 72.606 40.911 56 185 

ANTIG.AMB. 17.175 13.475 78 17.175 14.337 83 94 

FARMACEVSTKO SVETOVANJE 192 47 24         
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Tabela 10: Realizacija programov (točke) v letih 2016-2022 

STORITVE  

Realizir

an 

obseg 

2016 

Realizir

an 

obseg 

2017 

Realizir

an 

obseg 

2018 

Realizir

an 

obseg 

2019 

Realizir

an 

obseg 

2020 

Realizir

an 

obseg 

2021 

Realizir

an 

obseg 

2022 

SPLOŠNE AMBULANTE  242.817 246.946 230.466 250.098 225.471 242.491 267.788 

REFERENČNE AMBULANTE       7.463 7.648 7.453 7.907 

AMBULANTA DSO       22.421 20.133 23.239 23.257 

OTROŠKI+ŠOLSKI 

DISPANZER 
100.553 102.861 104.754 115.794 95.264 106.921 

130.116 

DISPANZER ZA ŽENE 34.434 34.941 34.449 35.350 30.511 35.462 41.701 

FIZIOTERAPIJA 1.659 2.504 2.802 2.823 2.608 2.597 2.918 

LOGOPED 21.814 21.648 21.677 21.971 19.801 21.079 21.618 

PSIHOLOG 11.221 10.877 10.709 9.463 8.672 7.710 11.212 

PATRONAŽA 11.951 11.823 12.315 12.398 11.806 12.682 12.610 

ZOBOZDRAVSTVO-

ODRASLI 
113.245 112.968 124.282 131.186 129.067 174.300 

190.061 

ZOBOZDRAVSTVO-

MLADINA 
47.458 49.346 75.621 81.623 78.162 95.026 

103.264 

SANIT.(NENUJNI+ONKOL.) 131.711 116.862 115.475 126.062 84.134 111.894 98.729 

DIALIZA 85.302 55.007 71.378 49.982 60.128 72.700 106.007 

NENUJNI S SPREMSTVOM 73.767 165.567 85.204 52.166 26.034 40.911 75.481 

ANTIKOAGULANTNA 

AMBULAN. 
14.887 15.259 18.219 18.297 14.888 14.337 

13.475 

 

Praktično pri vseh programih smo v letu 2022 realizirali višji obseg kot preteklo leto in se umestili 

v povprečje zadnjih šestih letih. 

Tabela 11: Število obiskov v letu 2022 

IME IN PRIIMEK ZDRAVNIKA ŠT.OBISKOV 

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE 

HUMAR BOGOMIR 4694 

PETEK ŠTER MARIJA 1689 

ŠALDA ZDENKO 2496 
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TRATAR BOJANA 11797 

PANČUR MARTA 12778 

ŽLAJPAH ELIZABETA 11015 

MITIĆ DŽUNIĆ JELENA 6990 

ANTIKOAGULANTNA AMB. 5577 

ŠEKLI GROZINA MARIJANA 8617 

DSO 5499 

JENKOLE ŠPELA 10399 

BARBO HELENA 11919 

VOVK MAŠA 82 

OMAHEN VIDA 4087 

MIHEVC MATIC 5909 

ILAR JASMINA 1819 

ŽLAJPAH URŠKA 1181 

BEKIĆ ALEKSA 245 

DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA 

ŠALDA ZDENKO 3785 

OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER 

HOČEVAR NIVES 10438 

MITIĆ DANIJELA 10829 

BAHOR EVA 10804 

HUMAR ŽGANK ANDREJA 449 

ZOBOZDRAVSTVENE AMBUALANTE 

GODEC JANEZ 1501 

POLIĆ DAVOR 2389 

ZORE CVETAN BRANKA 2045 

ŽUPEVEC POLONCA 176 

ZUPANČIČ BARBARA 2055 

ISTENIČ ANJA 2969 

DEBEVEC URŠKA 525 
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TRATAR JERA 935 

ČERNE TIM 1788 

DISPANZER ZA ŽENE 

ZAJC JANA 6724 

FRANKO RUTAR ANITA 2183 

 

6.3. Poročilo o delovanju procesov ter pojasnila k realizaciji in 

doseganju plana 

6.3.1. Ambulante družinske medicine 

Ambulante družinske medicine dobijo plačilo iz treh virov: 

• ZZZS 

• Zasebna sredstva iz prostovoljnih zavarovanj (zavarovalnice za dopolnilno oz. dodatno 

zavarovanje) 

• Zasebna sredstva (samoplačniki) 

Ambulante dohodek ustvarjajo z glavarino, pregledi oz. obiski, medicinskimi posegi in pavšalnim 

zneskom za dogovorjene programe. Obračun glavarine (oziroma seštevka glavarinskih količnikov) 

predstavlja približno polovico letnega prihodka ambulante. Zdravniki dobijo za vsako storitev 

določen količnik. 

Program splošne in družinske medicine, ki se izvaja v socialno varstvenem zavodu – Domu starejših 

občanov Trebnje, se načrtuje na podlagi števila postelj in pet ur dela tima na posteljo na leto, pri 

čemer je 1.250 ur en tim. 

Planiran obseg splošnih ambulant se prilagaja številu opredeljenih na začetku leta in je bil  v 

primerjavi z letom 2021 za 16 % višji.  V ambulantah družinske medicine smo dosegli 267.288 

količnikov in s tem za 10% presegli lanskoletno realizacijo, pa vendar plana po pogodi ZZZS nismo 

dosegli. Dosežene točke, ki ponazarjajo obseg dela, so se umestile v povprečje zadnjih let. 

Spremljanje dela po zdravnikih pa nam kaže velike razlike pri doseganju plana: od 83 % do 138 % 

doseganje plana. Izpad zaradi nedoseganja plana po posameznih zdravnikih smo nadomestili z 

delom specializantov in zunanjih sodelavcev. V bodoče bo potrebno poskrbeti, da bodo vsi 

zdravniki opravili tak obseg dela, da se bodo približali slovenskemu planu. 

Splošne ambulante so v letu 2022 obravnavale 101.294 pacientov (390 na aktivni dan), kar je 11.294 

več kot v preteklem letu.  

Z ZZZS-jem imamo dogovorjen program zdravstvenih storitev za splošne ambulante v višini 10,03 

tima, dodatno še 0,64 tima v ambulanti DSO ter 0,33 tima za antikoagulantno ambulanto. Poleg 

tega je potrebno v zaporih na Dobu zagotavljati zdravnika specialista vsak delovni dan najmanj v 

obsegu polovice delovnega časa. 
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Tabela 12: Realizacija programa v ambulantah družinske medicine ter storitve v DSO Trebnje v letu 2022 

ter 2021 

  

PRED. 

OBSEG   

DOSEŽEN 

%  

PRED. 

OBSEG   INDEKS  

STORITVE 

PO POG. Z 

ZZZS REAL. REAL. 

PO POG. Z 

ZZZS REAL. REALIZACIJE 

  

za leto 

2022 

1-12 

2022 1-12 2022 

za leto 

2021 

1-12 

2021 1-12 2021 

AMBULANTE DRUŽ. MED. 275.705 267.788 97% 237.954 242.491 102 

POSEGI-V ADM 8.108 8.647 106%       

STORITVE V SOCIALNEM ZAVODU 17.593 23.257 132% 14.569 23.239 160 

POSEGI SOCIALNI ZAVOD - DSO 428 354 82%       

 

Za normalno delovanje rednih ambulant bi torej potrebovali »dobrih« 11 zdravnikov specialistov. 

V letu 2022 smo imeli aktivno delujočih 7 zaposlenih zdravnikov specialistov, od tega se je ena 

vrnila na delo v aprilu 2022 in od takrat dalje dela skrajšan delovni čas (60%)  zaradi starševskega 

varstva. Ena zaposlena specialistka je bila v letu 2022 na porodniškem dopustu in se vrne na delo 

marca 2023. Iz podatkov torej izhaja, da je zagotavljanje izvajanja programov izredno oteženo. 

Pomagamo si z zunanjimi izvajalci (zapori DOB, DSO Trebnje) ter s specializanti. Imamo namreč 

dva specializanta v drugi polovici programa specializacije, kar pomeni, da sta že relativno dobro 

usposobljena za delo v splošnih ambulantah, vendar pa sta veliko odsotna zaradi programa 

kroženja/izobraževanja v okviru specializacije. V letu 2022 smo zaposlili 3 specializante družinske 

medicine. Redni program specializacije iz družinske medicine traja 4 leta, zaradi različnih 

odsotnosti (porodniška ali bolniške odsotnosti), pa se temu primerno podaljša. V štipendijski shemi 

imamo 4 kandidate za specializacijo iz družinske medicine (dva smo vključili v letošnjem letu), ki se 

bodo vključili v sistem dela v splošnih amublantah v nadaljnih 6-ih letih. Eden izmed specializantov 

šolanje nadaljuje še na doktorskem študiju biomedicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani 

(UL MF) in je postal asistent za področje družinske medicine na ULMF. Več sodelavcev se izobražuje 

tudi na zdravstveni fakulteti za pridobitev izobrazbe iz zdravstvene nege na prvi oz. drugi bolonjski 

stopnji. 

V letu 2022 smo zaposlili tri specializante družinske medicine, zaradi menjave zaposlitve pa nas je 

zapustila specialistka družinske medicine (februar 2022), v marcu specializantka družinske 

medicine, en družinski zdravnik pa se je upokojil (junij 2022). Dodatno težavo predstavljajo vse 

vrste absentizma (dopusti, bolniške odsotnosti, izobraževanja ….). 

Žal tudi zdravstveni dom Trebnje čuti močne posledice vseslovenskega pomanjkanja zdravnikov. 

Kljub aktivnemu iskanju novih zdravnikov - objava prostih delovnih mest in obveščanja preko 

zdravniške zbornice nismo uspeli pridobiti nobenega novega zunanjega zdravnika za redno 

zaposlitev. Še večji problem za ZD Trebnje predstavlja struktura zaposlenih zdravnikov in njihova 

velika odsotnost. Po eni strani imamo zaposlene starejše zdravnike in/ali zdravnike z zdravstvenimi 

omejitvami, ki se zato ne vključujejo v izvajanje dežurne službe in službe NMP. Po drugi strani 

imamo zaposlene mlade zdravnice, kar po eni strani pomeni daljše odsotnosti zaradi porodniške 

(in omejitve v času nosečnosti), po drugi strani pa ogromno odsotnosti zaradi varstva in nege otrok.  
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V veliko pomoč so nam bili specializanti, predvsem specializanta, ki sta že v drugi polovici 

specializacije. Ta dva specializanta sta nadomestila odsotnost zdravnikov v dveh ambulantah. 

Svojih pacientov še ne smeta opredeljevati. 

Pacienti se morajo za pregled v ambulantah naročiti. V strukturi storitev je vse več telefonske 

komunikacije in komunikacije po mailu oziroma drugih poteh (doZdravnika). Ugotavljamo, da  so 

pacienti dobili občutek slabše dostopnosti, saj vseh klicev ni vedno možno sprejeti. Pričeli smo s 

projektom spremenjene tehnične podpore za telefonski sistem, ki je omogočil boljšo telefonsko 

dostopnost ambulant. Projekt je bil zaključen v prvi polovici leta 2022. 

Kljub doseganju spodnje meje glavarinskih količnikov praktično pri vseh družinskih zdravnikih, smo 

občanom na našem področju celo leto zagotavljali vse zdravstvene storitve. Storitve smo 

zagotavljani za vse, ki so se obrnili na nas. Odsotne zdravnike smo nadomeščali z obstoječimi 

zdravniki (dodatno delo) ter specializanti. V marcu 2022 je na območju UE Trebnje pričela z delom 

koncesionarska ambulanta družinske medicine, ki še ne dosega spodnje meje glavarinskih 

količnikov (ob koncu leta ima opredeljenih 781 pacientov), kar pomeni, da se občani, ki nimajo 

osebnega zdravnika, obrnejo na to ambulanto. 

6.3.2. Otroški in šolski dispanzer 

V dispanzerju za otroke in šolarje se program kurative in preventive načrtuje ločeno, in sicer 

program kurative v obsegu 75 % tima in program preventive v obsegu 25 % tima. Delež je vezan na 

zdravnika oziroma izvajalca. 

V letu 2022 smo imeli s strani ZZZS-ja priznane 3,08 timov za delo pediatričnih ambulant. Zaposlene 

imamo 3 zdravnice specialistke za polni delovni čas, vsaka ambulanta ima v timu srednjo in 

diplomirano medicinsko sestro.  

V otroško šolskem dispanzerju že več let presegamo plan storitev in tudi v letu 2022 je bila 

realizacija precej presežena. Kurativne storitve smo realizirali v 131 %, preventivne v 127 %. 

Preventivnih predvidenih storitev nismo uspeli opraviti v celoti, predvsem sistematski pregledi 5 

letnikov so ostali neopravljeni - to strokovno ni sporno, saj je pregled vstopnika v šolo v šestem 

letu starosti. 

Specializantka Klavdija Strajnar je 10. 1. 2023 uspešno opravila specialistični izpit iz pediatrije. Tudi 

zaradi prihoda nove specialistke smo uspeli na ZZZS v letu 2023 pridobiti nov program za 

pediatrično ambulanto. Tako bomo razbremenili obstoječe ambulante in pričeli opredeljevati 

otroke v četrti pediatrični ambulanti v ZD Trebnje. Z dodatnim programom bomo pridobili na 

kakovosti dela, znižali preobremenjenost timov ter zmanjšali tveganja za napake, kot tudi za 

izgorelost osebja.  

Ocenjujemo, da bo preskrbljenost s pediatri na našem področju optimalna in zato na tem področju 

ne pričakujemo težav in zapletov. Imamo oblikovano tudi ustrezno kadrovsko načrtovanje, saj 

imamo v procesu specializacije dve specializantki pediatrije, ki jih nameravamo po uspešno 

končanem programu specializacije tudi redno zaposliti. 

V letu 2022 se nam je občasno pri predšolski preventivi dojenčkov in malih otrok pridružila 

upokojena pediatrinja Andreja Humar Žgank, kadrovska stiska iz leta 2021 se je uspešno zaključila 

s prihodom pediatrinje Nives Hočevar, ki je prevzela tudi mesto vodje otroško šolskega dispanzerja.  

Ugotavljamo, da se epidemija covid počasi izteka. Še vedno smo skrbno pazili, da smo covid 

pozitivne paciente obravnavali v ločenih prostorih – covid ambulanta na lokaciji Goliev trg 1. 
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Povečan je bil obseg administrativnega dela ter pomoči in svetovanja preko telefona in e – pošte. 

Na telefone smo dosegljivi celoten delovni čas. 

Pri triažiranju pacientov tako za kurativne, kot tudi za sistematske preglede ter za svetovanje 

pacientom so veliko truda vložile medicinske sestre. 

Preventivna dejavnost predstavlja tretjino delovnega časa. Sodelovanje s šolami je zadovoljujoče, 

aktivno in vzajemno koristno.  

Kljub preseganju glavarinskih količnikov v vseh ambulantah, od 117 do 150 %, smo opredelili vse 

novorojenčke iz našega območja. Zaradi priseljevanja mladih družin število otrok še vedno narašča. 

Opredeljenih dojenčkov imamo 218, okoli 20 rojenih nedavno  še čaka za opredelitev pri novi 

pediatrinji. Problem je odliv mladih odraslih iz pediatričnih ambulant, po končani osnovni šoli bi jih 

želeli usmeriti v splošne družinske ambulante. Zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov to ni 

možno in tako nam po 19 letu starosti pacienti ostajajo. Zaradi pomanjkanja zdravnikov družinske 

medicine nismo izvajali posebne aktivnosti za preopredelitev starejših od 19 let v družinske 

ambulante. 

Smo učna ustanova in na pediatriji z veseljem sprejmemo na študijsko prakso študente visokih šol 

in fakultet, prav tako specializante. 

V pediatričnih ambulantah smo opravili 81.632 kurativnih količnikov od 63.999 planiranih, kar je 

127 % plana ZZZS in bistveno več kot v preteklem letu. 

Opravili smo tudi preventivo v obsegu 48.484 količnikov od 36.734 planiranih, kar je 131% plana 

ZZZS. 
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Tabela 13: Realizacija programa v otroško-šolskem dispanzerju v letu 2022 ter 2021 

  

PREDV. 

OBSEG   

DOSEŽEN 

%  

PREDV. 

OBSEG   INDEKS  

STORITVE 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REAL. 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REAL. 

  

za leto 

2022 

1-12 

2022 1-12 2022 

za leto 

2021 

1-12 

2021 

1-12 

2021 

OTROŠKI +ŠOLSKI DISPANZER 100.733 130.116 129% 107.332 106.921 100 

a) PREVENTIVA 36.734 48.484 131% 41.027 43.360 106 

b) KURATIVA 63.999 81.632 127% 66.305 63.561 96 

 

V letu 2022 smo na pediatriji obravnavali 32.520 tisoč otrok, kar je 20 % več kot preteklo leto. 

Povprečno dnevno delujoče ambulante obravnavajo 125 otrok. 

6.3.3. Dispanzer za žene 

Obseg programa v dispanzerju za žene se je s 01.07.2022 povečal. S strani ZZZS-ja smo dobili 

priznan obseg v višini 0,8 tima. Skupni plan je tako določen v višini 1,87 tima. 

Opredeljenih imamo 7518 pacientk. 

Že v letu 2021 smo zaposlili dodatno ginekologinjo, v ta namen smo tudi prenovili prostore 

ginekoloških ambulant in s tem pridobili prostor za dodatni tim. Ambulanti sta opremljeni s 

sodobno tehnologijo oz. medicinsko opremo, ki omogoča ponujanje nadstandardnih storitev, ki 

smo jih pričeli izvajati v letu 2022, tako lahko uporabnikom nudimo tudi storitve ultrazvočne 

diagnostike, ki jo izvaja pogodbena izvajalka – specialistka radiologije. 

Pri realizaciji programa beležimo 75 % doseganje plana pri kurativni dejavnosti in 101 % doseganje 

plana pri preventivni dejavnosti. Realizacijo je nižja kot v letu 2021, saj je  v prvem letu delovanja 

ambulante potrebno upoštevati postavljanje in uvajanja ambulante, zato je bila realizacija v novi 

ambulanti nizka. Izboljšanje pričakujemo v naslednjih letih. 

V povprečju je dispanzer obiskalo 34 pacientk na aktivni dan. 

V letu 2022 je bilo opravljenih 274 prvih pregledov nosečnic, ter opravljenih 1809  brisov (101%), 

kar zadošča za celotno planirano plačilo programa. 

V maju 2022 smo v Dispanzerju za žene pričeli z izvajanjem novih, samoplačniških storitev.  Storitve 

obsegajo ultrazvočno meritev nuhalne svetline ploda, določitev vrednosti dvojnega hormonskega 

testa iz krvi nosečnice ter 3D/4D ultrazvočno preiskavo ploda. V prihodnosti pa bo na voljo tudi 

genetska preiskava proste plodove DNK, ki se nahaja v krvi nosečnice (NIPT – neinvazivno 

prenatalno testiranje). 

Merjenje nuhalne svetline in dvojni hormonski test sta najbolj pogosti preskavi, opravljenih je bilo 

74 merjenj nuhalne svetline in 31 pa dvojnih hormonskih testov. Opravljenih je bilo tudi 16 NIFTY 

preiskav. 
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Tabela 14: Realizacija programa v dispanzerju za žene v letu 2022 ter 2021 

  

PREDV. 

OBSEG   DOSEŽEN %  

PREDV. 

OBSEG   INDEKS  

STORITVE 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REALIZACIJE 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REALIZACIJE 

  

za leto 

2022 1-12 2022 1-12 2022 

za leto 

2021 1-12 2021 1-12 2021 

DISPANZER ZA ŽENE 54.593 41.701 76% 39.653 35.462 89 

a) PREVENTIVA 1.783 1.809 101% 1.783 1.724 97 

b) KURATIVA 52.810 39.892 75% 37.870 33.758 89 

 

V prihodnjih letih načrtujemo, da bo dodaten program, ki je bil pridobljen v letu 2022, realiziran v 

večjem deležu, ko bo v novi ambulanti opredeljenih več pacientk, trenutno jih je 860. 

Zaposlene v Dispanzerju za žene se aktivno vključujejo tudi v program Šole za bodoče starše v obliki 

predavanj (priprava na porod in starševstvo). 

6.3.4. Fizioterapija 

Leto 2022 se je na fizioterapiji pričelo z veliko bolniškimi odsotnostmi, vendar smo tudi to z dobro 

organizacijo, prilagajanjem in usklajevanjem uspešno izpeljali. 

Plan fizioterapevtskih storitev za ZZZS je že več let isti. To je 3,7 programa za ZZZS, kar pomeni 1058 

primerov, 2182 uteži in 30 % temeljnih postopkov. Vsi trije pogoji morajo biti izpolnjeni  za 100 % 

plan. V letu 2022 je bil tudi sprejet ukrep in sicer plačilo celotnega programa realizacije z namenom 

skrajševanja čakalnih dob in večje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Tako smo v letu 2022 

naredili presežek plana : 133% uteži, 111% primerov. 

Poleg programa za ZZZS, smo naredili še 468 specialnih fizioterapevtskih obravnav in 

samoplačniških storitev za 22.404 EUR. Največ samoplačniških storitev je velikih fizioterapevtskih 

obravnav. 

Tabela 15: Realizacija programa fizioterapije v letu 2022 ter 2021 

  

PREDV. 

OBSEG   

DOSEŽEN 

%  

PREDV. 

OBSEG   INDEKS  

STORITVE 

PO POG. Z 

ZZZS REAL. REAL. 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REALIZACIJE 

  za leto 2022 1-12 2022 1-12 2022 

za leto 

2021 

1-12 

2021 1-12 2021 

FIZIOTERAPIJA 2.182 2.918 133% 2.182 2.597 119 

F0005 spec.fizioter. 377 466 123% 377 666 177 

 

V letu 2022 je fizioterapevtka, ki opravlja delo v CKZ, opravila vse predvidene delavnice, pogovorne 

ure z nosečnicami in druge aktivnosti, ki so bile planirane za leto 2022 (leto prej je bila v pomoč pri 

fizioterapevtskih obravnavah, kar nam je omogočalo večje obseg storitev). 
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V letu 2022 smo imeli zaposlenih 6 fizioterapevtk (od tega dve za krajši delovni čas), kar pomeni, 

da lahko tudi na tej dejavnosti uporabnikom ponudimo dodatne samoplačniške storitve. 

Fizioterapija zdravstvenega doma Trebnje nudi uporabnikom vrhunsko obravnavo, pacienti 

prihajajo iz cele Slovenije. Našo fizioterapijo priporočajo svojim pacientom najbolj znani ortopedi. 

Ugotavljamo, da potrebe prebivalstva bistveno presegajo možnosti, ki jih na osnovi pogodbe ZZZS 

lahko ponudimo našim pacientom, zato je stalna naloga vodstva zavoda, da poskuša z 

zavarovalnico dogovoriti dodatne programe, da bi lahko skrajšali čakalne dobe. 

Dejavnost fizioterapije se opravlja v prenovljenih oz. sodobnih prostorih, ki omogočajo dobro 

počutje tako zaposlenim kot ustrezno izkušnjo za uporabnike. 

V marcu smo zaposlili novo fizioterapevtko Škafar Vesno, ki nadomešča delavko na porodniški 

odsotnosti. 

Oktobra sta dve fizioterapevtki pričeli z izobraževanjem iz Mulligan koncepta in ga bosta zaključili 

v letu 2023 ter tako pridobili dodatno znanje, ki ga bosta lahko uporabili pri fizioterapevtskih 

obravnavah. 

Tudi  v letu 2022 smo bili učna baza za študente fizioterapije. Pri nas je opravljalo klinično 

usposabljanje 14 študentov 2. letnika in 9 študentov 3. letnika. 

Nabavili smo Interx (neinvazivna interaktivna nevrostimulacija), ki bo služila kot nova dopolnitev k 

terapiji ali samostojni obravnavi. 

V letu 2022 je v našem zavodu potekal zadnji del tečaja Cyriax za fizioterapevte, kjer je naša 

sodelavka Nada Podlesnik uspešno opravila tudi izpit.  

Jeseni je bil na pobudo naše fizioterapevtke Jožice Zupančič organiziran tečaj Cyriax za zdravnike, 

ki je potekal v prostorih fizioterapije  in bil zelo dobro sprejet tudi med našimi zaposlenimi 

zdravniki. Udeležilo se ga je 22 zdravnikov (tudi zdravniki iz drugih zdravstvenih domov). Tečaj  je 

potekal v organizaciji našega zdravstvenega doma, vodili so ga Jožica Zupančič, dr. Giuseppe 

Ridulfo in dr. Mitja Ferenc. Pri fizioterapiji je zelo pomembno sodelovanje med fizioterapevti in 

zdravniki, saj lahko tako pacientom veliko bolje in hitreje pomagamo. 

Čakalne dobe za fizioterapevtsko obravnavo so vsako leto daljše v celi Sloveniji, ker so potrebe po 

fizioterapiji vse večje. Ljudje imajo več kroničnih težav z akutnim poslabšanjem zaradi načina 

življenja (prisilni položaji, dolgo sedenje, premalo gibanja, življenska doba…), več je opravljenih 

operativnih posegov, ki potrebujejo obravnavo (število operacij se povečuje, število 

fizioterapevtskih timov pa se ne poveča dovolj in ne enakomerno). 

Število čakajočih na 31.12.2022 je bilo 717, od tega jih 187 čaka pod stopnjo nujnosti zelo hitro, 420 

pod hitro in 110 pod redno. Čakalna doba na 31. 12.2022  za zelo hitro je bila 80 dni,220 dni za 

hitro in  300 dni za redno. 

Ocenjujemo, da delo na fizioterapijo poteka optimalno, kolektiv deluje usklajeno, timsko, 

strokovno. Odnosi v kolektivu so odlični, za kar so zaslužni vsi v kolektivu, to opazijo tudi 

uporabniki, ki so z našimi storitvami in našim odnosom zelo zadovoljni. 

6.3.5. 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. 
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Zaposlenega imamo enega logopeda in dve psihologinji, ki hkrati pokrivata tudi program 

preventivne dejavnosti (program v višini 1,5 psihologa), delni manko kadra občasno pokrivamo z 

zunanjimi izvajalci. Psihologinja, ki je bila vključena v program specializacije iz klinične psihologije 

je naš zavod zaradi odhoda k drugemu delodajalcu zapustila konec avgusta 2022, ena od 

psihologinj pa je v letu 2022 delala skrajšani delavni čas zaradi starševskega varstva. Odhod ene 

izmed psihologinj smo uspešno nadomestili z novo zaposlitvijo v novembru 2022. 

Delo je v letu 2022 potekalo po smernicah zapisanega procesa dela za to dejavnost. Zaradi narave 

dela v dispanzerju, ki zahteva direkten stik z otrokom in starši, smo upoštevali vse ukrepe za 

preprečevanje širjenja različnih okužb. 

Reden potek dela v dispanzerju za mentalno zdravje je bil delno omejen zaradi odhoda ene izmed 

psihologinj. Dodatno delo v obsegu 0,43 tima je prevzela druga psihologinja ob pomoči dodatno 

dodeljenega kadra – zdravstveni administrator. 

Kljub zgoraj navedenemu smo do konca leta 2022 uspeli realizirati presežek zastavljenega plana 

storitev. Psihološka ambulanta je realizirala 121 % letnega plana storitev (11.212 točk), logopedinja 

pa 100 % (21.618 točk). 

Tabela 16: Realizacija programa dispanzerja za mentalno zdravje v letu 2022 ter 2021 

  

PREDV. 

OBSEG   

DOSEŽEN 

%  

PREDV. 

OBSEG   INDEKS  

STORITVE 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REAL. 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REALIZACIJE 

  

za leto 

2022 1-12 2022 1-12 2022 

za leto 

2021 1-12 2021 1-12 2021 

DISP.ZA MENT.ZDRAVJE 377 466 123% 377 666 177 

LOGOPED  21.521 21.618 100% 21.521 21.079 98 

PSIHOLOG 9.255 11.212 121% 9.255 7.710 83 

 

Po oceni naših pediatrov je na področju psihologije veliko povpraševanje po kurativni obravnavi 

otrok s psihološkimi težavami (na naš zavod se obračajo tudi uporabniki izven našega območja), ki 

potrebujejo dolgotrajno obravnavo predvsem kliničnega psihologa. Že v letu 2022 smo pričeli voditi 

aktivnosti, ki jih bomo nadaljevali tudi v letu 2023 za pridobitev dodatnega programa na področju 

psihologije. 

6.3.6. Patronaža 

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva na primarnem nivoju, ki obravnava 

posameznika, družino in skupnost v stanju zdravja in blagostanja ter tudi v obdobju bolezni, 

poškodb ali onemoglosti. Izvajalka patronažne zdravstvene nege je patronažna medicinska sestra, 

ki opravlja svoje naloge v okviru družine, njenega doma in širšega okolja. 

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. Patronažne medicinske sestre izvajajo tudi paliativno zdravstveno nego pacienta 
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v smislu opolnomočenja pacienta in njihovih svojcev za zagotavljanje višje kakovosti življenja pri 

neozdravljivih boleznih. 

Z ZZZS-jem imamo dogovorjenih 8,3 tima programa, zaposlenih imamo 8,5 patronažnih 

medicinskih sester. 

Patronažne medicinske sestre so v letu 2022 opravljale preventivno in kurativno patronažno 

zdravstveno nego ter sodelovale pri cepljenju covidu-19 in gripi ter izvajale predavanja v Šoli za 

starše. 

Delo je bilo v prvi polovici leta 2022 zaradi epidemije, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, specifično. 

Opravljenih je bilo 1.727 preventivnih patronažnih obiskov ter 36 obiskov nosečnic. Pri 

novorojenčkih, dojenčkih in otročnicah je bilo opravljenih 1.575 obiskov. 27 obiskov je bilo 

izvedenih pri otrocih starih od 1 do 3 let. 89 patronažnih obiskov je bilo opravljenih pri kroničnih 

bolnikih. Izvedenih je bilo tudi 25 srečanj v različnih lokalnih skupnostih. 

Opravljenih je bilo 12.610 primerov, kar je 12% več, kot je bilo planirano. Struktura storitev je bila 

sledeča: opravljenih je bilo 10.933 kurativnih obiskov, kar predstavlja 86 % vseh obiskov 

(preventivnih obiskov je bilo 12 %). 

Pri oskrbi naših pacientov je veliko paliativne zdravstvene nege. Opravili smo 17 prvih in 222 

ponovnih paliativnih obiskov. Najbolj zahtevne paciente evidentiramo s šifro kurativna obravnava 

obsežna – teh obravnav je bilo 120, 6482 prevez, 592 neg stome, 408 aplikacij injekcij, 46 aplikacij 

infuzij, 191 katetrizacij in menjav urinskega katetra, 1943 kontrol INR-ja, 789-krat odvzemov krvi za 

laboratorijske preiskave, 6-krat pa smo opravili nego umirajočega. Skupaj je bilo opravljenih 11.800 

storitev zdravstvene nege. 

Tabela 17: Realizacija programa patronaže v letu 2022 ter 2021 

  

PREDV. 

OBSEG   

DOSEŽEN 

%  

PREDV. 

OBSEG   INDEKS  

STORITVE 

PO POG. Z 

ZZZS REAL. REAL. 

PO 

POG. Z 

ZZZS REAL. REAL. 

  za leto 2022 1-12 2022 1-12 2022 

za leto 

2021 

1-12 

2021 

1-12 

2021 

PATRONAŽA primeri 11.205 12.610 112% 11.205 12.682 113 

 

Patronažne medicinske sestre med seboj uspešno komunicirajo, tudi z uporabo sodobnih 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij, v letu 2022 je bilo izvedenih 6 timskih sestankov, kjer je 

bila obravnavana strokovna tematika. 

Ugotavljamo, da pacienti potrebujejo vedno več specialne zdravstvene nege, kar zahteva nenehno 

izobraževanje in osvajanje novih zahtevnih znanj tudi preko prenosa dobrih praks. Pri svojem delu 

sodelujemo s službami v Zdravstvenem domu Trebnje, SB Novo mesto, OI Ljubljana, DSO ter CSD 

Trebnje. Patronažne medicinske sestre sodelujejo tudi v Šoli za starše. Za boljše poznavanje terena 

vsaka patronažna medicinska sestra naredi individualno »Analizo terenskega območja«, le-ta ji 

služi pri planiranju in izvajanju dela. 
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Konec leta 2022 smo za patronažno službo uredili nove, večje delovne prostore, kar bo prispevalo 

k izboljšanju delovnih pogojev za zaposlene. 

6.3.7. Zobozdravstvo 

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

Zobozdravstveno oskrbo izvajamo v šestih ambulantah, z osmimi zobozdravniki, na treh lokacijah 

(ZD Trebnje, ZP Mirna in ZP Mokronog).  S 01.01.2022 smo prevzeli 0,41 programa za odrasle od 

koncesionarke. Prav tako smo s 01.09.2022 dobili še 0,5 programa za odrasle, tako da imamo od 

01.09.2022 dalje, dogovorjenih z ZZZS-jem 4,12 tima za odrasle in 2,41 tima za otroško 

zobozdravstvo. Sicer pa so potrebe prebivalstva po zobozdravstvenih storitvah večje, kot jih 

financira ZZZS. Vloga zdravstvenega doma je, da se bo tudi v bodoče poskušal z ZZZS-jem 

dogovoriti (»spogajati«) dodatni obseg zobozdravstvenih storitev oz. dodatni program. Zavedamo 

se, da je potreb po zdravstvenih oz. zobozdravstvenih storitvah bistveno več kot je možnosti za 

financiranje s strani ZZZS-ja. 

Obseg opravljenega dela na področju zobozdravstva je nadpovprečen. Dogovorjen obseg dela na 

zobozdravstvu za odrasle je bil 184.277 točk, realiziranih pa je 190.061 točk kar znaša 103%. 

Na mladinskem zobozdravstvu je realizirano 103.264 točk kar znaša 127,81%, dogovorjeni progam 

je znašal 80.791 točk. 

Tabela 18: Realizacija programa zobozdravstva v letu 2022 ter 2021 

  

PREDV. 

OBSEG   

DOSEŽEN 

%  

PREDV. 

OBSEG   INDEKS  

STORITVE 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REAL. 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REAL. 

  

za leto 

2022 1-12 2022 1-12 2022 

za leto 

2021 1-12 2021 1-12 2021 

ZOBOZDRAVSTVO-ODR. 184.277 190.061 103% 170.619 174.300 102 

a) ZDRAVLJENJE  40% 73.710 107.845 146% 68.248 93.873 138 

b) PROTETIKA 60% 110.567 82.216 74% 102.371 80.427 79 

ZOBOZDRAVSTVO-MLAD. 80.791 103.264 127% 92.909 95.026 102 

 

V letu 2022 je bil s strani ZZZS-ja plačan celotni realizirani program zobozdravstvenih storitev. 

Iz doplačil za nadstandard  in samoplačniških storitev smo iztržili 119.214 eur. 

V letu 2022 je v zobozdravstveni službi prišlo do kadrovskih sprememb. Ena zobozdravnica je odšla 

na porodniški dopust, ena je prekinila delovno razmerje. Iz navedenih razlogov smo zaposlili eno 

zobozdravnico za nedoločen čas in enega zobozdravnika za določen čas, kot zamenjavo za 

zobozdravnico na porodniškem dopustu. Do sprememb je prišlo tudi pri zobnih asistentkah. Dve 

asistentki sta na daljšem bolniškem staležu, dve pa sta prekinili delovno razmerje. To smo rešili z 

novimi zaposlitvami in zunanjim kadrom v obliki pogodbenega sodelovanja. 
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Ker po odhodu dveh zdravnic nismo takoj uspeli realizirati nadomestne zaposlitve zobozdravnika, 

smo v letu 2022 zabeležili 12.383 obiskov, kar je nekaj manj kot leta 2021. 

Za lažjo organizacijo in boljše pogoje dela ob pridobitvi dodatnih programov (0,91 programa na 

področju odraslega zobozdravstva), smo uredili novo zobozdravstveno ambulanto z vso 

pripadajočo medicinsko opremo, pohištvom in inštrumentarijem. Za ureditev nove ambulante smo 

namenili 33.786,86 evrov.  

Povprečne čakalne dobe za protetiko znašajo 17 mesecev. Za prvi pregled za zdravljenje odraslih 

je povprečna čakalna doba 5 mesecev, za zdravljenje otrok pa v povprečju 3 mesece. 

6.3.8. Reševalni prevozi 

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

s spremstvom. Nujni prevozi so zajeti v dejavnosti NMP. Planiran obseg te dejavnosti ostaja 

nespremenjen že nekaj let. Že več let ugotavljamo, da pri sanitetnih in dializnih prevozih ne 

dosegamo planiranega obsega. 

Tabela 19: Realizacija programa reševalnih prevozov v letu 2022 ter 2021 

  

PREDV. 

OBSEG   

DOSEŽEN 

%  

PREDV. 

OBSEG   INDEKS  

STORITVE 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REAL. 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REAL. 

  

za leto 

2022 

1-12 

2022 1-12 2022 

za leto 

2021 

1-12 

2021 

1-12 

2021 

SANIT.(NENUJNI+ONKOLOŠKI) 152.466 98.729 64% 152.466 111.894 73 

15. DIALIZA 130.995 106.007 80% 130.995 72.700 55 

16. NENUJNI S SPREMSTVOM 72.606 75.481 103% 72.606 40.911 56 

 

Na terciarnem in sekundarnemu nivoju se je izvajanje posegov ponovno vrnilo na raven pred 

epidemijo (pregledi, operacije in hospitalizacije), tako da se je zopet pojavila tudi potreba po 

sanitetnih prevozih. Ker narava organizacije prevozov zahteva, da se včasih v vozilu pelje več oseb, 

se je nekaj pacientov odločilo, da prevoz izvedejo v lastni režiji, s čimer so želeli zmanjšati možnost 

okužbe. Največji porast prevozov beležimo pri sanitetnih prevozih s spremstvom. 

Na začetku leta 2022 smo sodelovali tudi pri prevozih nenujnih covid pacientov iz jugovzhodne 

regije (prevozi v bolnico, medbolnišnični premiki). Mesečni razpored dela je pripravila dispečerska 

služba zdravstva Maribor. Za paciente, ki so bili okuženi s covid-19 in so potrebovali nujno takojšnje 

zdravljenje, je poskrbela in opravila prevoz služba NMP (ti prevozi niso evidentirani v sklopu 

sanitetnih prevozov). 

Tudi v letu 2022 so bila naročila za prevoze razpršena čez cel dan, tako da je bilo oteženo 

združevanje prevozov. Potrebno je veliko časovno usklajevanje, da se prepelje vse paciente,  ki 

potrebujejo prevoz ob ustreznih urah. 

Zaradi različnih terminov, ki jih imajo pacienti dogovorjene v ustanovah (bolnišnice, Onkološki 

inštitut,…) je organizacija dela in priprava razporedov dela zelo zahtevna. Zaradi nepriljubljenosti 
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deljenega delovnega časa se zgodi, da izraba delovnega časa zaposlenih v reševalni službi ni vedno 

optimalna. Na tem področju so še priložnosti za izboljšavo. Večina zaposlenih opravlja tako delo 

na področju reševalnih prevozov, kot na področju prevozov v okviru nujne medicinske pomoči. 

Velik izziv predstavlja vozni park (okvare vozil, v poletnih mesecih smo imeli sočasno okvarjena 3 

vozila), kljub temu da ga redno obnavljamo in vzdržujemo. Težave so se pojavile v letu 2022 zaradi 

»nenormalno« dolgih dobavnih rokov novih reševalnih vozil. Novo reševalno vozilo je bilo 

dobavljeno v decembru 2022. 

Kadrovska zasedba na področju reševalnih prevozov se v letu 2022 ni bistveno spremenila. 

V letu 2022 so se zaposleni udeležili naslednjih izobraževanj: (intenzivni tečaj varne vožnje, oskrba 

vitalno ogroženega otroka 2 , tehnično reševanje Postojna, oživljanje z uporabo AED, interpretacija 

EKG, etika in komunikacija v zdravstvu, kakovost v zdravstvu). Nekaj izobraževanj je potekalo tudi 

na daljavo. 

6.3.9. Antikoagulantna ambulanta 

Plan dela na področju antikoaglualntne ambulante ostaja na nivoju preteklih let. Opravili smo 

13.475 točk, kar predstavlja 78% planiranega obsega. Vsi pacienti, ki so bili vključeni v 

anikoagulantno zdravljene, so bili tekoče obravnavani. Pri opravljenih storitvah se že nekaj let kaže 

vpliv uvajanja novih koagulansov. 

Izvajanje antikoagulacijske ambulante poteka tudi na ZP Mokronog in v zaporih Dob. 

Tabela 20: Realizacija programa antikoagulantne ambulante v letu 2022 ter 2021 

  

PREDV. 

OBSEG   

DOSEŽEN 

%  

PREDV. 

OBSEG   INDEKS  

STORITVE 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REAL. 

PO POG. 

Z ZZZS REAL. REAL. 

  

za leto 

2022 1-12 2022 1-12 2022 

za leto 

2021 1-12 2021 1-12 2021 

ANTIKOAGULANTNA AMB. 17.175 13.475 78% 17.175 14.337 83 

 

Število bolnikov, ki jih vodimo v antikoagulacijski ambulanti se povečuje. Zaradi vse večjega deleža 

bolnikov, ki se zdravijo z novejšimi antikoagulansi, pa se je število opravljenih količnikov nekoliko 

zmanjšalo. Podoben trend je pričakovati tudi v prihodnje. 

V letu 2022 smo opravili 6023 pregledov pri 800 bolnikih. Na novo smo antikoagulacijsko 

zdravljenje uvedli pri 143 bolnikih. Zdravljene je zaključilo 50 bolnikov. 

Povprečna urejenost bolnikov na antagonistih kumarinov je bila 65,09 % ( minimalni standard 

60,0%). Zabeležili smo dve veliki krvavitvi, kot zaplet antikoagulantnega zdravljenja, kar je manj kot 

v preteklem letu, ko smo beležili 6 velikih krvavitev. Od majhnih krvavitev smo zabeležili 4 krvavitve. 

Od trombemboličnih zapletov tekom antikoagulantnega zdravljenja, smo zabeležili dva primera 

možganske kapi. 
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Glede na število pregledov v letu 2022 je delež zapletov pri bolnikih na AK zdravljenju zanemarljiv 

in to štejemo kot rezultat dobrega in strokovno opravljenega dela. 

Je pa potrebna tudi kritičnost, saj je gotovo predvsem majhnih krvavitev veliko več, vendar bodisi 

bolniki o njih niso poročali, bodisi jih nismo dovolj dosledno vnašali v Trombo program. 

6.3.10. Ambulanta za zagotavljanje zdravstvene oskrbe za obsojence in 

pripornike 

Zdravstveni dom Trebnje od leta 2009 izvaja primarno zdravstveno varstvo v našem največjem 

zaporu ZPKZ Dob. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je največji zavod, namenjen 

prestajanju zapornih kazni za polnoletne moške obsojence z območja vseh sodnih okrožij v 

Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od enega leta in šestih mesecev, ali njihov 

ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in šest mesecev zapora. Tu prestajajo kazen 

zapora tudi mlajši polnoletni obsojenci (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v 

Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od petih let, ali njihov ostanek kazni po 

vštetju pripora presega pet let zapora. Prostorska zmogljivost zavoda je 468 oseb. 

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

Obsojenci so glede zdravstvene oskrbe povsem izenačeni z ostalimi zavarovanci ZZZS. Zdravstvena 

oskrba se izvaja v naslednjih dejavnostih: 

• splošna ambulanta z antikoagulantno ambulanto 

• zobozdravstvo odraslih 

• specialistična ambulanta psihiatrije 

• ambulanta za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 

Obsojenci predstavljajo zelo heterogeno skupino ljudi z visoko rizičnostjo in velikimi zahtevami. 

Trenutno je zaprtih približno 600 oseb. Približno 520 oseb je razporejenih v šest oddelkov na 

zaprtem delu, 70 oseb na polodprtem oddelku in 20 oseb na odprtem oddelku na Puščavi. 

Obsojenci imajo možnost obiska splošne ambulante enkrat tedensko po naprej določenem 

razporedu. Za pregled se morajo prijaviti z ustrezno prijavnico. V primeru nujnega stanja se 

obsojenca prednostno obravnava. Redna zdravstvena oskrba je zagotovljena 5 x tedensko. 

Zaradi pomanjkanja zdravnikov opravljajo splošno ambulanto zdravniki iz ZD Trebnje izven 

rednega delovnega časa ter zdravnica, s katero imamo sklenjeno pogodbo o poslovnem 

sodelovanju. Vsak zdravnik ima določeno za katere oddelke skrbi in na kateri dan v tednu dela v 

zaporniški ambulanti. Na ta način smo dosegli, da za posameznega obsojenca skrbi vedno isti 

zdravnik, ki ga tako bolje spozna in mu s tem nudi kakovostnejšo oskrbo, saj zaporniki nimajo 

pravice do proste izbire zdravnika. V splošni ambulanti imamo redno zaposleno svojo srednjo 

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

zdravstvenim domom in ZPKZ Dob. 

Psihiatrično dejavnost je do septembra 2022 opravljal specialist psihiater, ki smo ga zaposlili v 

začetku leta 2022, zaradi osebnih razlogov je prekinil delovno razmerje v našem zavodu in se vrnil 

v svojo matično državo.  

Dejavnost smo po odhodu zaposlenega psihiatra izvajali z zunanjim izvajalcem, ker lastnega 

zanesljivega kadra za polovični oz. skrajšani delovni čas ni možno dobiti. V štipendijski shemi 

imamo sicer študentko 6. letnika medicine, ki se bo po končanem študiju vključila v proces 

specializacije iz psihiatrije. 
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Program zobozdravstva izvajamo z lastnim zobozdravnikom enkrat do dvakrat tedensko. Tudi on 

opravlja delo izven svojega rednega delovnega časa. 

Kljub temu, da naj bi bila obravnava obsojencev v splošni ambulanti enaka kot obravnava ostale 

populacije, temu ni tako. Poleg kurativne in preventivne dejavnosti je potrebno za obsojence 

pogosto pisati razna poročila, kar pomeni dodatne obremenitve za zdravnike 

Obsojenci so tista populacija, ki se zelo veliko pritožuje na najrazličnejše institucije: sodišča, varuhu 

pacientovih pravic, varuhu človekovih pravic. Za vse te obravnave mora zdravnik podati mnenje o 

zdravstvenem stanju obsojenca, velikokrat pa se mora udeležiti kot priča različnih obravnav na 

sodiščih. Ravno tako je potrebno podati mnenje glede pogojnega odpusta, prekinitve prestajanja 

zaporne kazni in to je dodatna obremenitev za vse nas, saj v tem primeru celo nastopamo v vlogi 

sodnega izvedenca. 

6.3.11. Ambulante družinske medicine -referenčne ambulante 

Referenčna ambulanta je razširjena oblika že obstoječe ambulante družinske medicine ADM, kjer 

poleg zdravnika in medicinske sestre paciente spremlja tudi diplomirana medicinska sestra. 

Storitev referenčne ambulante je namenjena spremljanju opredeljenih kroničnih bolnikov 

ambulante ADM in izvajanju preventivnih pregledov opredeljenih pacientov, starejših od 30 let. 

V referenčnih ambulantah se vodi kronične bolezni po protokolih RA, kar lahko omogoči zgodnejše 

odkrivanje morebitnih zapletov. oz. prizadetost tarčnih organov, odkriva se tudi pojavnost 

določenih pridobljenih ali podedovanih bolezni. 

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. Dejavnost je planirana  v višini 8.15 

timov zdravnikov, oziroma 4,07 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 kontrolne preglede vabijo referenčne 

sestre, v skladu s klinično sliko in potrebami pacienta. 

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 bil predstavljen program centra za krepitev zdravja, ki se je v letu 2022 spet izvajal v 

polnem obsegu. 

V referenečnih ambulantah izvajamo program po normativih, za planirano realizacijo sicer nekoliko 

zaostajamo, vendar je to sistemska težava (visoko postavljeni normativi). Referenčne ambulante 

so bile oblikovane za razbremenitev dela zdravnikov splošnih ambulant (preventivna dejavnost). 
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Tabela 21: Podatki o delovanju RA (število novih pacientov, vključenih v registre RA) v letih 2016-2022 

ZDRAVNIK/ 

DIAGNOZA 

Mitić 

Džunić- 

Šekli- 

Grozina 

Humar Vovko Žlajpah Petek- 

Šter 

Pančur Tratar Barbo Šalda Jenkole 

ZDRAVI 46 8 0 13 6 0 4 7 7 8 6 

DEJAVNIKI 

TVEGANJA 

105 16 0 26 22 0 24 30 29 24 37 

ARTERIJSKS 

HIPERTENIZIJA 

42 9 1 25 6 0 19 21 28 0 22 

ASTMA 3 0 0 5 3 0 3 7 11 0 2 

KRONIČNA 

PLJUČNA 

BOLEZEN 

3 1 0 5 1 0 2 4 4 0 1 

SLADKORNA 

BOLEZEN 

15 7 0 8 4 0 6 13 12 0 9 

DEPRESIJA 8 3 0 9 1 0 11 15 7 1 2 

OSTEOPOROZA 5 2 0 3 3 0 1 3 5 0 2 

KORONARNA 

BOLEZEN 

13 2 0 5 0 0 11 8 6 0 11 

HIPERPLAZIJA 

PROSTATE 

6 4 0 8 3 0 8 12 13 0 3 

SKUPAJ 2022 246 52 1 107 49 0 89 120 122 33 95 

SKUPAJ 2020 119 51 63 38 131 174 184 176  11 
 

SKUPAJ 2019 181 173 262 104 265 272 270 229  25 
 

SKUPAJ 2018 157 78 188 137 260 217 200 200  32 
 

SKUPAJ 2017 205 162 209 137 404 239 284 224  43 
 

SKUPAJ 2016 165 206 172 81 220 244 268 246  105 
 

Število vseh 

pacientov v 

ADM 2022 

1546 1724 197 1487 2161 41 2197 1800 1464 337 1548 

    

OPREDELJENI 

PACIENTI PO 30. 

LETU 

1306 1349 173 1090 2074 41 1913 1638 1062 320 1281 
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6.3.12. Center za krepitev zdravja 

Poslanstvo centra za krepitev zdravja je krepitev zdravja in kakovosti življenja vseh občanov. 

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 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. 

V letu 2022 so bile v CKZ-ju zaposlene dve diplomirani medicinski sestri, psihologinja, dietetičarka, 

kineziologinja in diplomirana fizioterapevtka. 

Od januarja 2022 do decembra 2022 je bilo 470 napotitev iz ambulant družinske medicine, v 

delavnico se je vključilo 350 napotenih. 

Realizacija plana je predstavljena spodnji v razpredelnici. Narejena je bila 52,41% realizacija. DMS 

iz CKZ-ja je še vedno razpisana na odvzemnem mestu testiranja HAT dve uri na dan. 
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Tabela 22: Realizacija delavnic 2019-2022 

Vrsta skupinske 

delavnice/individualne

ga svetovanja 

Planira

n obseg 

2022 

 

Realizira

n obseg 

2022 

Planira

n obseg 

2021 

 

Realizira

n obseg 

2021 

Realizira

n obseg 

2020 

Realizira

n obseg 

2019 

Zdravo živim 22 17 22 18 10 22 

Ali sem fit? 25 8 25 5 7 12 

Tehnike sproščanja 22 6 22 19 11 24 

Zvišan krvni tlak 10 10 10 4 7 12 

Zvišane maščobe v krvi 10 11 10 2 5 10 

Zvišan krvni sladkor 6 7 6 2 4 7 

Sladkorna bolezen tipa 2 7 4 7 0 4 3 

Zdravo jem 8 6 8 6 6 8 

Gibam se  6 3 6 5 5 3 

Zdravo hujšanje 4 1 4 1 1 2 

S sladkorno boleznijo 

skozi življenje 

6 1 6 1 3 3 

Podpora pri 

spoprijemanju z 

depresijo 

5 1 5 1 1 5 

Podpora pri 

spoprijemanju s tesnobo 

5 3 5 4 2 5 

Spoprijemanje s stresom 7 5 7 6 5 7 

Skupinsko svetovanje za 

opuščanje kajenja 

2 0 2 0 1 2 

Individualno svetovanje 

za opuščanje kajenja 

7 2 7 0 9 6 

Testi telesne 

pripravljenosti  

10 3 10 4 2  

 

V romskem naselju Vejar smo 1x na mesec izvajali meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja, 

svetujejo o zdravi prehrani, pomenu gibanja, o presejalnih programih (DORA, ZORA, SVIT), o 

posledicah kajenja, o razkuževanju in higieni rok, ustnemu zdravju, anksioznosti, tehnikah 

sproščanja ter nespečnosti. 
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Ob različnih svetovnih dnevih so postavile stojnice (SD sladkorne bolezni, SD brez cigarete, SD 

ledvic, SD boja proti raku dojk, SD Higieni rok, SD hoje SD Hipertenzije, SD brez cigarete, SD 

materničnega vratu…). Enkrat tedensko je odprta SVITOVA kontaktna točka, kjer lahko ljudje v 

osebnem pogovoru dobijo podrobnejše informacije, spodbudo in pomoč za sodelovanje v 

programu. 

V lokalni skupnosti Mokronog-Trebelno smo predavale o zdravem načinu življenja, o aktivnem 

odmoru in presejalnih programih, enkrat mesečno smo v krajevni skupnosti izvajale meritve 

krvnega tlaka. 

Center za krepitev zdravja je sodeloval z različnimi podjetji (TRIMO, PAN-JAN, knjižnici Trebnje), kjer 

so izvedle delavnice, Dvigovanje bremen, zdrava prehrana, Zvišan krvni tlak in predstavljale 

presejalne programe (DORA, ZORA, SVIT) in opuščanje kajenja. 

Na osnovni šoli Trebnje in Mokronog smo izvedle predavanja za njihove zaposlene in starše otrok 

z naslovi: Aktivni odmor, Šolska torba, Prelaganje bremen, Tehnike sproščanja, meritve krvnega 

sladkorja in krvnega tlaka. Na Mirni smo na dogodku Mirna teče izvajale meritve telesne sestave, 

6-minutni test hoje in svetovale o zdravi prehrani. 

Veliko smo sodelovale z gasilskimi društvi, društvom upokojencev, aktivom kmečkih žena in z CIK-

om. 

Izvedena je bila ocena o zadovoljstvu, kjer uporabnik oceni strinjanje s posamezno trditvijo na 

lestvici od 1 do 5 (1-se sploh ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3- vseeno mi je, 4-se strinjam, 5-se zelo 

strinjam), trditve pa so: 

• Delavnica/individualno svetovanje je izpolnila/-o moja pričakovanja. 

• Prejel sem vse ustrezne informacije. 

• Imel sem možnost zastavljanja vprašanj. 

• Vsebine so bile predstavljene na razumljiv način. 

• Usvojena znanja mi bodo koristila v vsakdanjem življenju. 

• V skupini/tekom individualnega svetovanja sem se dobro počutila. 

Razdeljeno je bilo 321 vprašalnikov o zadovoljstvu in trditev se zelo strinjam je označilo 291 

udeležencev delavnic, kar je 90%, trditev se strinjam je označilo 18 udeležencev, kar je 5%,  trditev 

se sploh ne strinjam je označilo 8 udeležencev, kar je 2%, se ne strinjam pa je označilo 4 

udeležencev, kar je 1%. 

6.3.13. Zobozdravstvena vzgoja 

Zobozdravstvena vzgoja je namenjena predvsem predšolskim in osnovnošolskim otrokom. 

Planirana je v obsegu 1,01 tima. 

Zobozdravstveno vzgojo izvajamo v preventivnem kabinetu, v osnovnih šolah in njihovimi 

podružnicami ter vzgojno-varstvenimi ustanovami. V zobozdravstveno vzgojo so bile v letu 2022 

vključene Osnovna šola Trebnje, Osnovna šola Veliki Gaber, Osnovna šola dr. Pavla Lunačka 

Šentrupert, Osnovna šola Mokronog, Osnovna šola Mirna in OŠPP (Osnovna šola posebni program) 

Mirna. Sodelovale so tudi podružnične šole, in sicer Podružnična šola Dobrnič, Podružnična šola 

Dolenja Nemška vas, Podružnična šola Šentlovrenc in Podružnična šola Trebelno. Od vzgojno-

varstvenih ustanov so v programu zobozdravstvena vzgoja vključeni naslednji vrtci: Vrtec Mavrica 

(Trebnje), Vrtec Mokronožci (Mokronog), Vrtec Sončnica (Veliki Gaber), Vrtec Čebelica (Šentrupert) 

in Vrtec Deteljica (Mirna). 
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V letu 2022 smo zaradi epidemiološke situacije zaradi COVID-a in prerazporeditve na drugo 

delovišče, ko se preventiva po šolah in vrtcih ni smela izvajati, izvedli delavnice v zmanjšanem 

obsegu. 

Realizirano število ur za izvajanje vsebin zobozdravstvene vzgoje v letu 2022 je bilo 22 %. 

Namen zobozdravstvene vzgoje je informirati, motivirati, poučiti in vzgojiti otroke, šolarje in njihove 

starše za skrb za zobe, ter da prepoznajo vrednost ustnega zdravja. 

Cilji zobozdravstvene vzgoje, ki jih želimo doseči, so naslednji: 

• poučiti otroke, učence o škodljivih dejavnikih za ustno zdravje, 

• oblikovati pozitivne navade za ohranitev zdravja zob in ustne votline, 

• razviti pri otroku ustrezne higienske navade, 

• motivirati otroke za redne obiske pri zobozdravniku, 

• zmanjšati strah pred zobozdravnikom, 

• motivirati otroke, da uporabljajo ustrezne pripomočke za ustno higieno, 

• razviti otrokovo zavest in sposobnost, da bi izboljšal lastno ustno zdravje, 

• razviti pri otrocih odnos in odgovornost do lastnega zdravja zob in ustne votline. 

Zobozdravstvena vzgoja v osnovnih in podružničnih šolah 

VSEBINE IZVAJANJA ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE 

TRIADA OSNOVNOŠOLSKEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

VSEBINA ZA UČENCE 

ŠOLSKI OTROCI - PRVA TRIADA 

 

Menjalno zobovje in pomen šestic, 

Pripomočki za ustno higieno, 

Demonstracija in praktično izvajanje pravilne ustne higiene, 

Razvade (grizenje nohtov, svinčnikov, odpiranje steklenic z zobmi,…), 

Poškodbe zob in prva pomoč, 

Zdrava prehrana (poudarek na pitju nesladkanih pijač in vode), 

Redni obiski pri zobozdravniku.  

ŠOLSKI OTROCI - DRUGA TRIADA Menjalno zobovje, 

Pripomočki za ustno higieno, 

Demonstracija in praktičen prikaz pravilne ustne higiene, 

Razvade, 

Poškodbe zob in prva pomoč, 

Zdrava prehrana, 

Redni obiski pri zobozdravniku. 

ŠOLSKI OTROCI - TRETJA TRIADA  Zdrava prehrana in pijače, 

Zobna nitka in ostali pripomočki za ustno higieno, 
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Bolezni zob in obzobnih tkiv, 

Pasti sodobnega sveta v povezavi z ustnim zdravjem (beljenje, tujki v 

ustni votlini), 

Razvade (kajenje, alkohol), 

Motnje hranjenja, 

Redni obiski pri zobozdravniku. 

 

V letu 2022 smo po osnovnih in podružničnih šolah v Občini Trebnje izvedli delavnice 

zobozdravstvene vzgoje v vseh razredih osnovnošolskega izobraževanja. V okviru teh delavnic so 

bili vključeni vsi otroci od 1. do 5. razreda.  Na predmetni stopnji osnovnošolskega izobraževanja v 

letu 2022 so bili vključeni otroci 6. in 7. razreda Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Ostale 

šole za predavanja od 6. do 9. razreda v letu 2022 niso bile zainteresirane.  

Otroci od 1. do 5. razreda sodelujejo pri preventivnem projektu »Tekmovanje za čiste zobe ob 

zdravi prehrani«. Kontrola čistosti zob se izvaja kot nenapovedani obisk enkrat mesečno. S testnimi 

tabletami, ki obarvajo zobne obloge pregledamo higieno zob. 

Zobozdravstvena vzgoja v vzgojno-varstvenih ustanovah 

Vsebine zobozdravstvene vzgoje po vrtcih za otroke je sledeča: 

• Pripomočki za ustno higieno (spozna katere pripomočke se uporabljajo za ustno higieno in 

pravilno rokovanje z njimi), 

• Umivanje zob (demonstracija čiščenja zob), 

Kontrolo čistosti zob v vrtcih se je v letu 2022 izvajala samo v enem vrtcu (Vrtec Sončnica/ Veliki 

Gaber). V ostalih vrtcih te delavnice nismo izvajali. 

Način izvajanja zobozdravstvene vzgoje: Zobozdravstveno vzgojo želimo približati vsem 

osnovnošolskim in predšolskim otrokom s pomočjo interaktivnih delavnic, demonstracij, modelov, 

diapozitivov, video vsebin in razgovorov. 

Zobozdravstvena vzgoja se izvaja tudi v preventivnem zobozdravstvenem kabinetu, kamor so 

napoteni otroci s slabo ustno higieno s strani njihovega izbranega zobozdravnika. Delo v kabinetu 

poteka enkrat tedensko, ob ponedeljkih od 12. do 20. ure. Otroci se v prisotnosti staršev učijo 

pravilne ustne higiene. V preventivnem kabinetu vodimo osnovnošolske, predšolske otroke in 

dijake, ki obiščejo preventivni kabinet 5-krat. Če je potrebno, lahko tudi večkrat. 

Na pobudi učiteljev in vzgojiteljev sodelujemo tudi na roditeljskih sestankih z zobozdravstveno-

vzgojnimi tematikami. 

Ker želimo doseči, da skrb za ustno zdravje postane skrb vseh ljudi, sodelujemo tudi v lokalni 

skupnosti. V letu 2022 smo sodelovali z romsko skupnostjo otrok v Vejarju, starši Romov, otroški 

tabor Top gym, poletni tabor za otroke zaposlenih ZD Trebnje, Oratorij Šentrupert, Dan zdravja v 

Dobrniču, 20. državno tekmovanje v kvizu gasilske mladine in z zasebnim vrtcem Maja v okviru 

Evropski teden Mobilnosti. V lokalni skupnosti smo ozaveščali ljudi glede pravilne ustne higiene, 

bolezni zob in obzobnih tkiv, demonstracija čiščenja zob, opozarjali na razvade in pasti 

zobozdravstva, poškodbe zob in prva pomoč. Udeleženci so se lahko praktično preizkusili pri 

izvajanju pravilne ustne higiene z različnimi pripomočki. 
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Z različno tematiko zobozdravstvena služba sodeluje tudi pri pisanju člankov za interno revijo Utrip, 

v mesecu zdravih dlesni smo organizirali tudi dan odprtih vrat »Praznujmo mesec zdravih dlesni«. 

V spodnji tabeli so prikazani podatki po vsebini delavnic in število udeležencev za šole in vrtce v 

Občini Trebnje za leto 2022. 

Tabela 23: Prikaz vsebin delavnic in število udeležencev za OŠ 

Zap. št Naslov delavnice Ciljna 

skupina 

Št. udeležencev Način izvedbe 

1 Demonstracija čiščenja zob s 

podukom o zdravi prehrani 

OŠ 1. razred 

473 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

2 Kontrolo čistosti zob (tekmovanje za 

čiste zobe) 

400 Praktično delo 

3 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 

21 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

4 Demonstracija čiščenja zob s 

podukom o zdravi prehrani 

OŠ 2. razred 

408 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

5 Kontrolo čistosti zob (tekmovanje za 

čiste zobe) 

267 Praktično delo 

6 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 

20 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

7 Demonstracija čiščenja zob s 

podukom o zdravi prehrani 

OŠ 3. razred 

292 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

8 Kontrolo čistosti zob (tekmovanje za 

čiste zobe) 

382 Praktično delo 

9 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 

23 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

19 Demonstracija čiščenja zob s 

podukom o zdravi prehrani 

OŠ 4. razred 

170 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

11 Kontrolo čistosti zob (tekmovanje za 

čiste zobe) 

209 Praktično delo 

12 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 

0 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

13 Demonstracija čiščenja zob s 

podukom o zdravi prehrani 

OŠ 5. razred 

314 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

14 Kontrolo čistosti zob (tekmovanje za 

čiste zobe) 

224 Praktično delo 

15 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 

25 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

16 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 
OŠ 6. razred 

29 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

17 Demonstracija čiščenja zob s 

podukom o zdravi prehrani 
OŠ 7. razred 

31 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 
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16 Predavanja za starše Starši, 

vzgojitelji, 

učitelji 

(roditeljski 

sestanki) 

0 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

17 OŠPP- Zdravstveno vzgojno delo  
 

23 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

 SKUPAJ  2700  

 

Število obiskov po razredih v OŠ glede na zobozdravstveno delavnico: 

• 23 obiskov v 1. razred OŠ-  demonstracija čiščenja zob s podukom o zdravi prehrani, 

• 18 obiskov v 1. razred OŠ- kontrola čistosti zob, 

• 1 obisk v 1. razred OŠ- zdravstveno vzgojno delo, 

• 4 obiski OŠPP- zdravstveno vzgojno delo, 

• 20 obiskov v 2. razred OŠ - demonstracija čiščenja zob s podukom o zdravi prehrani, 

• 14 obiskov v 2. razred OŠ - kontrola čistosti zob, 

• 1 obisk v 2. razred OŠ - zdravstveno vzgojno delo, 

• 15 obiskov v 3. razred OŠ - demonstracija čiščenja zob s podukom o zdravi prehrani, 

• 18 obiskov v 3. razred OŠ - kontrola čistosti zob, 

• 1 obisk v 3. razred - zdravstveno vzgojno delo, 

• obiskov v 4. razred - demonstracija čiščenja zob s podukom o zdravi prehrani, 

• 11 obiskov v 4. razred - kontrola čistosti zob, 

• 16 obiskov v 5. razred- demonstracija čiščenja zob s podukom o zdravi prehrani, 

• 12 obiskov v 5. razred - kontrola čistosti zob, 

• 1 obisk v 5. razred - zdravstveno vzgojno delo,  

• 2 obiska v 6. razred - zdravstveno vzgojno delo, 

• 2 obiska v 7. razred - demonstracija čiščenja zob s podukom o zdravi prehrani. 

Vseh obiskov je bilo 125. Pri kontroli čistosti zob smo posameznega otroka obravnavali večkrat. 

Tabela 24: Prikaz vsebin delavnic in število udeležencev za vrtce 

Zap. št Naslov delavnice Ciljna skupina Št. udeležencev Način izvedbe 

1 Demonstracija čiščenja zob s podukom o 

zdravi prehrani 1-3 leta 

Vrtec Mavrica 

(Trebnje) 

45 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

2 Demonstracija čiščenja zob s podukom o 

zdravi prehrani 4-5 leta 

112 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

3 Kontrolo čistosti zob  0 Praktično delo 

4 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 1-3 leta 

19 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 4-5 leta 

159 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

5 Demonstracija čiščenja zob s podukom o 

zdravi prehrani 1-3 leta 
Vrtec Mokronožci 

41 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

6 Demonstracija čiščenja zob s podukom o 

zdravi prehrani 4-5 leta 

69 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 
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7 Kontrolo čistosti zob  0 Praktično delo 

 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 1-3 leta 

21 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

8 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 4-5 leta 

44 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

9 Demonstracija čiščenja zob s podukom o 

zdravi prehrani 1-3 leta 

Vrtec Sončnica 

(Veliki Gaber) 

0 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

10 Demonstracija čiščenja zob s podukom o 

zdravi prehrani 4-5 leta 

55 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

11 Kontrolo čistosti zob  64 Praktično delo 

 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 1-3 leta 

0 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

12 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 4-5 leta 

37 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

13 Demonstracija čiščenja zob s podukom o 

zdravi prehrani 1-3 leta 

Vrtec Čebelica 

(Šentrupert) 

26 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

14 Demonstracija čiščenja zob s podukom o 

zdravi prehrani 4-5 leta 

37 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

15 Kontrolo čistosti zob  0 Praktično delo 

 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 1-3 leta 

24 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

16 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 4-5 leta 

104 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

17 Demonstracija čiščenja zob s podukom o 

zdravi prehrani 1-3 leta 

Vrtec Deteljica 

(Mirna) 

35 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

18 Demonstracija čiščenja zob s podukom o 

zdravi prehrani 4-5 leta 

12 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

19 Kontrolo čistosti zob  0 Praktično delo 

 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 1-3 leta 

36 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

20 Zdravstveno vzgojno delo (Vzgoja za 

ustno zdravje) 4-5 leta 

77 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

21 Predavanja za starše Starši, vzgojitelji, 

učitelji (roditeljski 

sestanki) 

18 Frontalna oblika dela 

(predavanje) 

 SKUPAJ  1035  

 

Tabela 25: Individualni kabinet- prikaz števila obravnav 

Zap. št Naslov delavnice Ciljna skupina Št. obravnav Način izvedbe 

1 Individualni preventivni kabinet 
Predšolski 

0 Individualno ( v 

zdravstveni ustanovi) 

2 Individualni preventivni kabinet 
Šolski 

73 Individualno ( v 

zdravstveni ustanovi) 
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3 Individualni preventivni kabinet 
Dijak 

11 Individualno ( v 

zdravstveni ustanovi) 

 SKUPAJ  84  

 

Tabela 26: Prikaz vsebine delavnic in števila udeležencev za lokalno skupnost 

Zap. št Naslov delavnice Ciljna 

skupina 

Št. udeležencev Način izvedbe 

1 Ostale vsebine 

Lokalna 

skupnost 

1302 Praktično delo, 

frontalna oblika dela 

(predavanje), pisanje 

člankov 

 SKUPAJ  1302  

 

6.3.14. 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. Na novo je bila dodana tudi 

redna vsebina TPO in uporaba AED za osnovnošolce. 

Realizirano število ur za izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v letu 2022 je bilo 51%. 

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

Trebelno, Šentrupert in Mirna. Zajema tudi  vse podružnične šole Osnovne šole Trebnje,  Dolenja 

Nemška vas, Šentlovrenc in Dobrnič. 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 27: Prikaz vsebine delavnic za leto 2022- ŠOLE 

Zap.št Naslov delavnic (vsebina predavanja) Ciljna skupina 

1 Zdrave navade, jem zdravo OŠ 1. razred 

2 Osebna higiena, Obisk pri zdravniku OŠ 2. razred 

3 Zdrav način življenja, Bratec dobi sestrico- razlike 

med spoloma 

OŠ 3.razred 

4 Preprečevanje poškodb, Osnove prve pomoči OŠ 4. razred 

5  Zasvojenost, Zdravo življenje OŠ 5. razred 

6 Odraščanje- dve plati medalje, Preprečevanje 

kajenja 

OŠ 6. razred 

7 Pozitivna samopodoba in stres, Mladi in alkohol OŠ 7. razred 

8 Medosebni odnosi, TPO z uporabo AED OŠ 8. razred 

9 Vzgoja za zdravo spolnost, Motnje hranjenja OŠ 9. razred 
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10 Različne zdravstveno vzgojne vsebine:  

Zdrava prehrana, umivanje rok, 

Zdrav način življenja, Z malo dejanj veliko zdravja, 

Spodbujanje zdrave telesne dejavnosti, Spoznaj 

človeško telo, Preprečevanje poškodb in osnove 

prve pomoči, 

Odraščanje, medsebojni odnosi 

TPO  z AED 

Vzgoja za zdravo spolnost 

 

Romski otroci CSOD 

5-10let 

Romski otroci CSOD  11-15let 

11 Osnove prve pomoči 

Zmanjševanje strahu pred zdravniškimi pregledi 

 

 OŠŠP  1-9 razred 

12 Ostale vsebine: 

Različne zdravstveno-vzgojne vsebine 

Osnove prve pomoči in temeljni postopki 

oživljanja z AED 

 

 

 

Zdrav način življenja   

Bolezni srca in ožilja 

Obtočila 

Sladkorna bolezen 

TPO z AED 

Poletni tabor za otroke ZD zaposlenih  

4,5-10let  

Tabor Top Gym otroci 6-11 let 

Oratorij otroci 5-14 let 

Gasilska zveza Slovenije 

OŠ 8.razred 

OŠ 9.razred 

Zavod dolenjske dobrote 

 

13 Predavanje za starše: 

Predavanje HPV- preprečevanje rakavih obolenj 

Preprečevanje nalezljivih bolezni in zdrave navade 

Starši 6. in 8. razreda OŠ 

Romski starši 

14 Predavanje za pedagoge:  

TPO z AED 

Pedagoški delavci OŠ 

15 TPO z AED Etična skupina romov 

 

Tabela 28: Prikaz vsebine delavnic v letu 2022- VRTCI 

Zap.št Naslov predavanja (vsebina predavanja) Ciljna skupina 

1 Zdrava prehrana, obisk pri zdravniku, Umivanje 

rok, Z malo dejanj veliko zdravja, Ostanimo 

zdravi 

Vrtec Trebnje 
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 Spoznaj človeško telo, Spodbujanje zdrave 

telesne dejavnosti 

Vrtec Trebnje 

2 Zdrava prehrana, Zmanjševanje strahu pred 

zdravniškimi pregledi, Umijmo si roke- kaj se 

skriva na rokah?, Ostanimo zdravi, Varno s 

soncem 

Vrtec Mokronog 

 Spoznaj človeško telo, Spodbujanje zdrave 

telesne dejavnosti 

Vrtec Mokronog 

3 Zdrava prehrana, Zmanjševanje strahu pred 

zdravniškimi pregledi, Umijmo si roke, Ostanimo 

zdravi 

Vrtec Veliki Gaber 

 Spoznaj človeško telo, Spodbujanje zdrave 

telesne dejavnosti 

Vrtec Veliki Gaber 

4 Zmanjševanje strahu pred zdravniškimi pregledi, 

Umivanje rok, Zdrava prehrana 

Vrtec Šentrupert 

 Spoznaj človeško telo, Z malo dejanj do veliko 

zdravja- koristne navade za zdravo življenje, 

Spodbujanje zdrave telesne dejavnosti 

Vrtec Šentrupert 

5 Zmanjševanje strahu pred zdravniškimi pregledi, 

Zdrava prehrana, Umijmo si roke- kaj se skriva na 

naših rokah? 

Vrtec Mirna 

 Spoznaj človeško telo, Spodbujanje zdrave 

telesne dejavnosti pri predšolskih otrocih,  Varno 

s soncem 

 Vrtec Mirna 

6 Predavanje za starše: Nujna stanja pri otrocih 

Zdrav razvoj otroka 

Vrtec Mokronog,  starši in vzgojitelji 

Romski starši 

 

Zdravstvena vzgoja- predavanje poteka še v okviru sistematskih pregledov otrok, ki jo izvajajo 

diplomirane medicinske sestre iz pediatrije (predavanje DOBRA DRŽA za učence 3. razreda). 

Tabela 29: Podatki o številu ur zdravstvene vzgoje 

Dejavnosti Plan 1-12 2022 Realizacija 1-12 

2022 

Indeks 

Zdravstvena vzgoja 

število ur 

1484 758 51% 

40 % 594   

 

6.3.15. Šola za starše 

Šola za starše je zdravstveno-vzgojna oblika dela, s katero se nosečnice in njihove partnerje pouči 

o fizični in psihični higieni med nosečnostjo, o kompleksnem dogajanju med nosečnostjo, med 

porodom in po porodu ter o negi novorojenčka. Bodoči starši se želijo na novo vlogo pripraviti. 

Kljub velikemu številu različnih informacij iz knjig, časopisov, številnih revij, interneta, radia in 
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televizije bodoči starši radi prihajajo po neposredne informacije v šolo za starše in tem 

informacijam tudi precej bolj zaupajo. 

Delo je organizirano v obliki tečajnih sklopov, metode dela so predavanja, razgovori, demonstracije 

in aktivne vaje. Zdravstveno-vzgojno gradivo se udeležencem posreduje v pisni in elektronski obliki. 

Občasno se z namenom ozaveščanja javnosti pripravi tudi prispevke za lokalne medije. 

Šola za starše je razdeljena v tri sklope: 

a. sklop: Zgodnja nosečnost 

b. sklop: Priprava na porod 

c. sklop: Individualno svetovanje 

Tabela 30: Poročilo o obisku v Šoli za starše v ZD Trebnje za leto 2022 

 Ženske Moški Skupaj 

Tečaji zgodnje nosečnosti 115 55 170 

Tečaji priprave na porod 114 31 145 

Individualno svetovanje 17 0 17 

Skupaj 246 86 332 

 

Delo v šoli za starše je v letu 2022 zaznamovala epidemija covida-19, zato so predavanja potekala 

preko video povezave, razen predavanja o negi dojenčka. Le-ta so potekala v Zdravstvenem domu 

Trebnje in ker je bilo število slušateljev omejeno, smo vabili le nosečnice. 

Predavanj o zgodnji nosečnosti se je udeležilo skupno 115 nosečnic, katere je spremljalo 55 

partnerjev (47,8 %). V pripravi na porod je sodelovalo 114 bodočih mamic s 31 partnerji (27,2 %). 

Skupno v Šoli za starše v ZD Trebnje v letu 2022 beležimo 246 slušateljic in 86 slušateljev. Bodoče 

matere je spremljalo 35,0 % partnerjev. 

Tabela 31: Primerjava podatkov o udeležbi na predavanjih v šoli za starše v letih 2015–2022 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ženske 261 280 252 240 246 88 200 246 

Moški 184 201 189 158 167 23 74 86 

Skupaj 445 481 441 398 413 111 274 332 
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Graf 1: Udeležba po spolu v šoli za starše v obdobju 2016–2022 

Tekom leta 2022 je bilo izvedenih 9 tečajev. Vsak tečaj je obsegal 7 srečanj, pri katerih so se 

strokovne medicinske vsebine dopolnjevale z vsebinami iz projekta Zdrave občine. 

V letu 2022 so v Šoli za starše v ZD Trebnje predavali: 

• diplomirane medicinske sestre: Majda Gačnik, Kristina Novak, Petra Mejaš, Tjaša Glavan 

• zobna asistentka: Katarina Ljubeljšek,   

• diplomirana psihologinja: Jasmina Jevnikar,  

• diplomirana babica: Petra Umek, 

• diplomirana fizioterapevtka: Nataša Vencelj,  

• magistrica kineziologinje: Barbara Jantol. 

V letu 2022 smo nadaljevali tudi z VARNO VADBO V NOSEČNOSTI. Telesna dejavnost v nosečnosti 

ustrezno vpliva na zdravje nosečnice in njenega plodu. Vadbo izvajata fizioterapevtka in 

kineziologinja, ki sta strokovno usposobljeni za tovrstno vodenje. Na vadbi nosečnice spoznavajo 

koristi telesne dejavnosti, kontraindikacije za telesno vadbo, priporočila o telesni dejavnosti za 

nosečnice in primernih vajah. Vadba je v času epidemije potekala preko spletne aplikacije oz. 

individualno. 

Kljub prilagajanjem pri izvedbi šole za starše so slušatelji ocenili izvedbo kot zelo kakovostno. 

Poudarjajo pomen takih vsebin in izpostavljajo potrebo po izvedbi tečajev tudi v prihodnosti. 

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

predšolskim dispanzerjem, fizioterapijo, patronažno službo in CKZ, saj si tudi v prihodnje želimo 

izvajati šolo za starše z dobrim timskim medsebojnim sodelovanjem. 

6.3.16. Nujna medicinska pomoč 

Nujna medicinska pomoč (okr. NMP) je zdravstvena pomoč, ki jo dajejo zdravstveno izobraženi 

delavci na mestu poškodovanja ali nenadne obolelosti, med prevozom v ustrezno ustanovo ali tudi 

v sami ustanovi. 
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Gre za izvajanje nujnih ukrepov ekip NMP pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno 

življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do 

takšne ogroženosti. 

V skladu s  Pravilnikom o službi nujne medicinski pomoči ima ZD Trebnje določeno »mobilno enota 

nujnega reševalnega vozila« in enoto DS 3 A. To pomeni, da ekipo sestavljajo voznik reševalec, 

diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika in zdravnik v obsegu. 

Delo v ambulanti NMP in dežurni službi je še vedno organizirano tako, da je v ambulanti NMP stalno 

prisoten diplomiran zdravstvenik in reševalec - NPK, ki  se vključujeta tudi v delo na terenu v 

primeru nujne intervencije, zdravnik pa tekom rednega delovnega časa prihaja iz ambulante 

(dodatne delovne obveznosti). Zaradi pomanjkanja zdravnikov drugačne organizacije dela ni bilo 

možno vzpostaviti. 

V letu 2022 je bilo v NMP-ju  8440 obiskov (5022 v dežurni službi in v 3341 rednem delovnem času). 

V začetku leta 2022 pa je število obiskov definirala tudi epidemija: tako obravnava okuženih 

pacientov, kot obravnava pacientov, ki niso pravočasno obiskali svojega osebnega zdravnika. 

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

intervencije. V letu 2022 smo v naši enoti opravil 554 nujnih intervenciji. Število intervencij je za 228 

intervencij več od števila intervencij v letu 2021. 

Opažen je porast števila poškodovanih v prometnih nesrečah (odprava vseh epidemioloških 

ukrepov) . V prometnih nesrečah smo oskrbeli 43 poškodovancev (lani 18). V osmih primerih, je šlo 

za nesrečo z  dvema ali več poškodovanih. 36 bolnikov ali poškodovancev je imelo v času 

intervencije jasne znake akutnega alkoholnega opoja, lani 17. 

Z urgentnim vozilom in v spremstvu ekipe smo v Urgentni center Novo mesto odpeljali 416 

bolnikov in poškodovancev (lani 231), v UKC Ljubljana pa 44 (lani 32). V UKC Ljubljana so bolniki 

prepeljani predvsem zaradi bolnišničnega psihiatričnega zdravljenja in na zdravljenje akutnega 

miokardnega infarkta. Po ustreznem zdravljenju (v ambulanti NMP ali na domu) je v domači oskrbi 

ostalo 95 bolnikov in poškodovanih. Oživljali smo 12 oseb. Defibrilacija je bila izvršena 3 krat. 

Nov Pravilnik o službi NMP uvaja v sistem NMP tudi prve posredovalce. Prve posredovalce v 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 2022 so bili aktivirani le 

petkrat, lani trikrat (vpliv epidemije, da prvi posredovalci ne razpolagajo z ustrezno zaščitno 

opremo). V minulem letu smo v naše intervencije enkrat vključili tudi enoto HNMP (helikopterska 

nujna pomoč). 

Povprečni čas intervencije (klic – vrnitev na izhodišče) je bil 84,58. Na odzivni čas je vplivalo tudi 

dejstvo, da si je ekipa pogosto morala obleči osebo varovalo opremo. V letu 2022 je bilo za namen 

NMP prevoženih 81638 lani 72298 kilometrov. 269 klicev za nujno intervencijo je bilo posredovanih 

preko številke 112 (lansko leto 135), ostali klici so bili usmerjeni neposredno na zdravstveni dom s 

strani svojcev, očividcev... 

V službo NMP in dežurno službo vključujemo še 8 zdravstvenih tehnikov-reševalcev (šest reševalcev 

ima opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo). Za dejavnost NRV imamo zaposlenih pet 

diplomiranih zdravstvenikov. V služno NMP so se občasno, odvisno od odsotnosti zaposlenih, 

vključevale tudi druge medicinske sestre (očetovski dopust, vojaško usposabljanje) V letu 2022 smo 

uspešno pridobili nove prostore, ki služijo še boljši individualni obravnavi pacientov. 
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Kader je ustrezno usposobljen, kadrovska zasedba je v okviru normativov (5 zaposlenih), težave 

povzročajo bolniške in ostale odsotnosti, ki jih rešujemo s plačevanjem nadur in s 

prerazporejanjem zaposlenih iz drugih organizacijskih enot. 

Za potrebe službe NMP uporabljamo 2 nujna reševalna vozila, dve sanitetni vozili in osebno vozilo 

za prevoz osebja (VUZ). V letu 2022 smo za potrebe reševalnih prevozov in NMP. 

opremili dva reševalna vozila in VUZ z novo navigacijo NMP3000QuičkTrač, za lažjo in hitrejšo 

dostopnost  intervencij. V letu 2022 smo pridobili novo sodobno reševalno vozilo, ki nam bo 

zagotavljalo nadaljnjo kontinuirano obravnavo pacientov na terenu. 

V letu 2022 so se zaposleni udeležili naslednjih izobraževanj: (intenzivni tečaj varne vožnje, oskrba 

vitalno ogroženega otroka 2 , tehnično reševanje Postojna, oživljanje z uporabo AED, interpretacija 

EKG, etika in komunikacija v zdravstvu, kakovost v zdravstvu). Nekaj izobraževanj je potekalo na 

daljavo, ostala pa ob prisotnosti. 

Nujno medicinsko pomoč tekom dneva (od 7.00 do 20.00) izvajamo na način, da redno zaposleni 

zdravniki poleg rednih ambulant opravljajo še vse zadolžitve iz ambulante nujne medicinske 

pomoči – delo na dveh deloviščih hkrati. V delo ambulante NMP čez dan se vključujejo 4 zdravniki 

specialisti in dva specializanta. To jim predstavlja veliko dodatno obremenitev. Trije izmed teh 

zdravnikov se vključujejo tudi v dežurstvo v nočnem času med tednom. Pomembno je tudi dejstvo, 

da imamo 3 zdravnike, ki so starejši od 55 let (ni se jim več potrebno vključevati v delo ambulant 

NMP), 3 zdravnice imajo mlajše otroke (oprostitev dela ponoči), ena izmed njih ima omejitve zaradi 

invalidnosti. Torej je za delov v NMP popolnoma ustrezna samo ena zdravnica. 

Pomagamo si tudi z zunanjimi pogodbenimi izvajalci, sklenjene imamo pogodbe z več zdravniki. 

Kljub temu imamo vsak mesec velike težave s pripravo razporeda, mnogokrat pridemo do stanja, 

ko smo v situaciji, da nujno medicinsko pomoč več ne moremo zagotavljati, saj ni razpoložljivega 

kadra. Število opravljenih nadur v dežurstvu (najbolj obremenjeni zdravniki opravijo v povprečju 

preko 250 ur mesečno), velika preobremenjenost (po končanem dežurstvu zdravniki nadaljujejo z 

delom v redni ambulanti), delo na več deloviščih hkrati, nam več ne omogoča, da bi zdravnikom 

zagotavljali zakonsko opredeljene pravice do dnevnega počitka. 

FINANČNI VIDIK POSLOVANJA DEŽURNE SLUŽBE IN NMP 

Za delovanje NMP in dežurne službe nismo prejeli finančnih sredstev s strani občin ustanoviteljic. 

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

imamo. Veliko odstopanje je pri materialnih stroških. Uporabljamo namreč sodobne in dražje 

materialne, stroški storitev v pogodbi z ZZZS niso niti predvideni. V ZD Trebnjem imamo dobro 

tehnično opremljeno enoto NMP, kar povečuje stroške amortizacije.  

V letu 2022 tako beležimo primanjkljaj na področju NMP v višini -234.726,90 EUR. 
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Tabela 32: Prihodki in odhodki za NMP in dežurno službo (NRV in DS3A) 

  

Realizacija  prihodkov 

in odhodkov v letu 

2020 

Pogodbena 

sredstva za 

NMP za 

leto 2021 

Realizacija  prihodkov 

in odhodkov v letu 

2021 

Pogodbena 

sredstva za 

NMP za 

leto 2022 

Realizacija  prihodkov 

in odhodkov v letu 

2022 

POG.SRED.ZA 

NMP 2023 

Prihodki od ZZZS  1,091,968.00  
 

764,354.00  
 823,072.00  

 

843,217.00  
 864,189.00   895,056.00  

Prihodki od MZ, 

občin in donacij 
            

Odhodki  1,230,226.00     996,762.00  
 

843,217.00  
 1,098,915.90    

-stroški dela  585,823.00  
 

709,557.00  
 693,264.00  

 

787,324.00  
 680,901.00   835,382.00  

-stroški materiala  85,996.00   33,441.00   85,210.00   34,110.00   90,146.39   36,417.00  

   Od tega stroški za 

laboratorij 
 27,741.00     26,091.00     29,245.00    

-stroški storitev  378,243.00     36-609     25,556.00    

  Od tega stroški 

podjemnih pogodb 
     3,320.00     37,766.00    

  Od tega stroški 

pogodb o sodelovanju 
 2,185.00     12,785.00     77,928.00    

  Od tega stroški za 

laboratorij 
 39,463.00     89.00        

-amortizacija  51,393.00   19,444.00   30,160.00   19,833.00   44,122.51   21,175.00  

-ostalo vključno s 

stroški za 

informatizacijo 

 5,943.00   1,912.00   7,051.00   1,950.00   10,094.00   2,082.00  

-drugi stroški (uprava, 

interno vzdrževanje in 

čiščenje,)  

 122.828     144,468.00     103,157.00    

Presežek 

prihodkov(+)/presežek 

odhodkov (-) 

-138,258.00   -  -173,690.00   -  -234,726.90   -  
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6.3.17. Dejavnost laboratorija 

Diagnostični laboratorij ZD Trebnje opravlja laboratorijske storitve za interne uporabnike, za Dom 

starejših občanov Trebnje, zapore ZPKZ Dob, tri koncesionarje, samoplačnike in paciente, ki imajo 

zdravnika v drugih zavodih. Storitve se izvajajo na visokem strokovnem nivoju, kar pomeni, da so 

rezultati njihovih analiz zanesljivi in posledično v veliko pomoč zdravnikom pri njihovih odločitvah. 

V letu 2022 je bilo v laboratoriju ZD Trebnje zaposlenih osem oseb, od tega pet tehnikov, inženirka 

lab. biomed., mag. lab. biomed in spec. lab. biomed.- vodja laboratorija. Večino leta smo se 

srečevali s pomanjkanjem kadra zaradi neprestanih bolniških in dveh porodniških odsotnosti. 

Predvsem v drugi polovici leta je bilo odsotnih polovico kolektiva laboratorija. Za nedoločen čas 

smo sprejeli inženirja laboratorijske biomedicine, vendar je še v poskusni dobi (šestnajsti delovni 

dan) ugotovil, da  tak tempo dela ni po njegovih pričakovanjih. Razpise smo večkrat ponovili, vendar 

se je prijavil kader, ki ne ustreza strokovnim zahtevam, ali pa se ni prijavil nihče. Z vrnitvijo 

zaposlenih iz porodniškega dopusta se bo stanje normaliziralo, smo pa tudi v intenzivnih pogovorih 

za nove zaposlitve kandidatov. Eno od trenutno zaposlenih bomo napotili na specializacijo iz 

laboratorijske biomedicine (nadomestilo za predvideno upokojitev v roku 5 let). Kljub trenutnim 

kadrovskim težavam je stanje v laboratoriju obvladljivo. 

Notranja in zunanja kontrola kakovosti je bila v dovoljenih mejah, korektivnih ukrepov ni bilo. 

Analize hitrih antigenskih testov (HAT) na Sars Cov 2 so prevzele ekipe izven laboratorija. 

Laboratorij je zadolžen  za kontrolo kakovosti in redno dobavo HAT.  V drugi polovici leta se je tudi 

zanimanje za samoplačniško določanje protiteles Sars Cov 2 IgG ustavilo. 

V ANMP smo zamenjali analizator za analizo Troponina I, NTproBNP in D dimera, za POCT 

analizator. Analize so cenejše, hitrejše, z manj vzdrževanja in enostavne za uporabo, kar je 

bistvenega pomena, saj te analize opravlja tudi ne laboratorijsko osebje.  Po verifikaciji smo z novim 

načinom analiz začeli 18.10.2022. 

Število preiskav se je v letu 2022, v primerjavi z letom 2021, povečalo za dobrih 16%. 

Odziv uporabnikov laboratorijskih storitev na naročanje v laboratorij je v večini pozitiven. Občasno 

zmanjka prostih terminov, kar je pričakovano, saj je terminov le toliko kolikor odvzemov se v 

določenem času lahko opravi. Ob pomanjkanju kadra je težko zadostiti pričakovanju vseh. 

Kljub osveščanju pacientov, pisnih navodilih, navodilih na spletu, še vedno prihajajo v laboratorij 

nepripravljeni pacienti, niso tešči za določene preiskave, prihajajo ob neprimernem času 

(cirkadialni ritem parametrov). Posledično je potreben ponovni odvzem, ponavljanje preiskav, kar 

pomeni dodatno delo in tudi strošek. Smiselno bi bilo paciente že v ambulanti pripraviti na odvzem 

krvi. 

Od laboratorijske opreme smo zamenjali deionizator za pripravo čiste vode, ki se uporablja za delo 

biokemičnega analizatorja. 

V februarju 2022 se je začelo načrtovanje za prenovo nekaterih prostorov v zavodu, med njimi tudi 

laboratorija. Prenova laboratorija je bila zahteven projek tako logistično, strokovno, kot tudi 

finančno. Kljub pomanjkanju materialov in zapletov med samo izvedbo, smo se od 18-20.11.2022 

selili na začasno lokacijo, kjer smo ostali en mesec, od 15 do 17.12.2022 smo se preselili na stalno 

mesto v prenovljen  laboratorij. Po mnogih letih so prostori ustrezni (manjka še nekaj 

nedokončanih del), prostora je dovolj, pripravljena je tudi infrastruktura za dva analizatorja (urinski 

in imunološki), ki bosta nameščena v bližnji prihodnosti. Temperatura je nadzorovana, kar je 
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osnova za delo z analizatorji, prezračevanje nadomešča drago investicijo digestorija, ki se uporablja 

za analizo blata in urinskih vzorcev. S tem zadostimo tudi zahtevam za pogoje dela v laboratoriju. 

Pav tako bo urejeno sistematično razkuževanje prostorov z UV lučmi. Laboratorij je najbolj kužen 

prostor v zavodu. S tem načinom razkuževanja bo baktericidno in virucidno razkužen celoten 

prostor, vključno s površinami, ki jih sedaj razkužujemo ročno. Uporabniki laboratorijskih storitev 

so zadovoljni, saj imajo na odvzemnem mestu zagotovljeno zasebnost, v prejšnjih prostorih to ni 

bilo izvedljivo. 

V letu 2022 smo se izobraževale kolikor je dopuščala prisotnost ekipe laboratorija. Vsako zunanje 

izobraževanje smo predstavile na internem izobraževanju ostalim zaposlenim, saj nas je premalo, 

da bi lahko pokrivale vse novosti, ki se pojavljajo na področju laboratorijev iz primarnega zdravstva. 

Izobraževanja patoloških krvnih razmazov, še vedno potekajo, kar je za primaren nivo pomembno, 

saj se število patoloških stanj v hematologiji povečuje. 

Kazalniki kakovosti so bili izpolnjeni. V laboratoriju je bila identifikacija pacientov 100%. 

V letu 2022 smo v 11 mesecih opravili 1727 nujnih naročil. Od tega je bilo 94% opravljenih v 

pričakovanem času, 6 % ni bilo opravljenih v pričakovanem času. Zakasnitve so bile zaradi narave 

dela analiz (rezultat SR -analiza brez predpriprave in predanalitike poteka 60 min), servis 

analizatorja, daljši čas odvzema pri slabih žilah, priprava otrok na odvzem, ni bilo naročila, dodatna 

naročila, naročene preiskave, ki jih ne delamo vsak dan, veliko število nujnih v kratkem času, 

pacient ni mogel oddati vzorca urina…. Pri 3 primerih (0,2 %) pa je bila napaka subjektivna (težava 

pri komunikaciji, spregledali, preslišali, da je izvid že končan….). 

Iz tega sledi, da ostaja čas od sprejema do izvida enak kot smo ga določili in sicer: 

Tabela 33: Čas od sprejema do izvida 

HEM 

URIN HEM+URIN HEM+CRP 

BIO 

HEM+CRP+SR 

• HEM+BIO+POCT 

• HEM+BIO+UR 

• HEM+BK 

30 min 30-45 min 30-60 min 60 min 70 min 

 

V letu 2022 je bilo < 1%  zavrnjenih vzorcev zaradi odvzemov v napačnih epruvetah ali /in z 

napačnim razmerjem antikoagulant/ kri. 

Kljub temu, da je bilo < 1%  zavrnjenih vzorcev zaradi napačnih odvzemov, bomo organizirali 

izobraževanje o odvzemih krvi za vse, ki jemljejo kri izven laboratorija (ambulanta v DSO, ANMP, 

ZPKZ DOB in patronažna služba). Vsaka ponovitev odvzema povzroči stres pri pacientu, zamuda 

časa in izvida ter nepotreben strošek. 

Tabela 34: Podatki naročanja v laboratorij, po preiskavah, točkah in ceni od leta 2010 

 LETO št preiskav št točk cena 

% PREISKAV V PRIMERJAVI 

S PRETEKLIM LETOM 

2010 127580 118208,02 258675,03 
 

2011 160376 156667,53 341768,2 25,71 
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2012 169531 163152,59 347346,37 5,71 

2013 161694 155430,49 328892,37 -4,62 

2014 187523 177156,6 378061,31 15,97 

2015 197184 195179,46 403489,75 5,15 

2016 206314 205137,19 418239,92 4,63 

2017 216901 214130,55 436484,88 5,13 

2018 233480 211967,27 457752,98 7,64 

2019 248587 231097,71 503873,3 6,47 

2020 229323 303571,73 646060,02 -7,75 

2021 315669 324246,01 705550,65 37,65 

2022 367646 220188,94 477773,01 16,47 

 

 

Graf 2: Naročanje v laboratorij 

 

Graf 3: Trend naročanja preiskav 
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6.4. Projekti in dodatne dejavnosti 

6.4.1. Delovanje cepilnega centra v ZD Trebnje 

Cepljenje proti COVID-19  je v cepilnem centru ZD potekalo po programu nacionalne strategije  do 

aprila 2022 dvakrat tedensko. Zaradi manjšega zanimanja, pa od maja cepljenje poteka samo 

enkrat tedensko, ob torkih od 14:00 do 17:00 ure. Naročanje na cepljenje ni potrebno, termini za 

cepljenje so objavljeni na spletni strani ZD. 

V letu 2022 smo porabili 3193 odmerkov cepiva PFIZER (lansko leto 25364 odmerkov): 

• z 1.odmerkom cepiva je bilo cepljenih 294 oseb 

• z 2. odmerkom je bilo cepljenih 604 oseb 

• z 3. odmerkom je bilo cepljenih 1877 oseb 

• z 4. odmerkom je bilo cepljenih 418 oseb 

Največ oseb je bilo cepljenih v starostni skupini od 60 do 80 let. 

Poleg cepljenja proti COVID-19, pa smo v cepilnem centru 17.10.2022 pričeli s cepljenjem za 

nenaročene proti sezonski gripi. Do konca leta 2022 je bilo cepljenih proti sezonski gripi 878 oseb. 

Opažamo, da na cepljenje prihajajo pacienti tudi iz drugih krajev (Ljubljana, Litija, Ivančna gorica, 

Novo mesto,..), saj jim možnost cepljenja brez naročanja bolj ustreza. Dobili smo kar nekaj ustnih 

pohval za prijaznost in profesionalnost, kar potrjuje, da delamo dobro. 

Lokacija cepilnega centra je trenutno  v prostorih dispanzerja medicine dela, kjer zaradi 

popoldanskega termina  cepljenja ne motimo njihovega procesa dela in  imamo ustrezne pogoje 

dela. 

6.4.2. Testiranje na SARS-COV-2 

V ZD  Trebnje smo celo leto 2022 izvajali testiranje na SARS-COV-2 in sicer dve uri na dan (od 8:00 

do 9:00 ure in 12:00 do 13:00 ure). Obseg dela je bil odvisen od stanja okuženosti. Izvajali smo 

zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja ki obsega test HAG, odvzem brisa za 

dokazovanje antigenov virusa SARS-CoV-2, mikrobiološko preiskavo, vnos v Centralni register 

podatkov o pacientih in izpis EU digitalnega COVID potrdila. Poleg testa HAT pa smo opravljali tudi 

PCR testiranje, ki obsega odvzem brisa za dokazovanje antigenov virusa SARS-CoV-2, mikrobiološko 

preiskavo, vnos v Centralni register podatkov o pacientih in izpis EU digitalnega COVID potrdila. 

Vendar PCR testiranje se je izvajalo izjemoma, če je pacient potreboval PCR za nadaljnje zdravljenje 

ali samoplačniški CKZ. 

Napotitev pacienta na PCR je odredil izbrani osebni zdravnik ali lečeči zdravnik. Naročanje na 

samoplačniško testiranje PCR je potekalo preko medicine dela. 

V letu 2021 smo opravili: 

• število pcr testov v breme ZZZS 4689 

• število plačljivih pcr testov 85 

• število hitrih testov v breme ZZZS 14712 

• število plačljivih hitrih testov 436 

6.4.3. Dodatne dejavnosti 

Preiskave žil z doppler: Z mesi-avtomatskim aparatom za merjenje gleženjskega indeksa smo 

opravili 40 preiskav. Ker je s tem aparatom možno opraviti preiskave samo na zdravih žilah, smo 
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kot dopolnitev opravili še cca 20 preiskav z ročnim dopplerjem in 30 messijevih. Preiskave se 

opravljajo v okviru referenčnih ambulant. Obseg preiskav določajo potrebe pacientov in napotitve 

zdravnikov. Obseg preiskav je ostal na nivoju leta 2021. 

Holter: V letu 2022 je bila opravljena preiskava 171 pacientom. Preiskave opravljamo brezplačno. 

Čakalnih dob ni bilo. Zdravstveni dom Trebnje je razvil sistem zgodnje zunajbolnišnične 

defibrilacije. Sistem zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije sestoji iz sledečih sklopov: 

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

2. usposabljanje laikov za temeljne postopke oživljanja z uporabo AED, 

3. organiziranje prvih posredovalcev, 

4. označevanje stalno javno dostopnih AED. 

Za učinkovito reševanje ob srčnem zastoju je potrebna dobro razvita mreža stalno javno dostopnih 

AED, dovolj veliko število laikov, ki obvladajo temeljne postopke oživljanja in organizirani prvi 

posredovalci, ki se jih aktivira preko 112. 

Tabela 35: Stalno javno dostopni AED v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno 

 

Javno dostopni AED Naslov Koordinate 

1. BELI GRIČ Gasilski dom PGD Sveti križ Beli Grič 19 , 8230 Mokronog S45°56'36''V15°7'30'' 

2. CIRNIK "pri Štepicu" Cirnik 5 Cirnik 5, 8233 Mirna 45.96180, 15.008924 

3. ČATEŽ TEM Čatež 13, 8212 Velika Loka S45°58'11''V14°57'43'' 

4. ČATEŽ, Kulturni dom Čatež 19, 8212 Velika Loka 45.968459, 14.965343 

5. ČEŠNJICE pri Trebelnem "pri Krivicu" Češnjice 17 Češnjice 17, 8231 Trebelno   

6. DEBENEC Koča Plaz Debenec 2, 8233 Mirna 45.92743, 15.09869 

7. DOBRAVA PRI DOBRNIČU bivša mlekarna Dobrava, 8211 Dobrnič  45.855253, 14.968163 

8. DOBRNIČ  kulturni dom  Dobrnič 9, 8211 Dobrnič S45°52'35'' V14°58'42'' 

9. DOLENJA NEMŠKA VAS Pro Meglič d.o.o.             Dolenja Nemška vas 49, 8210 Trebnje S45°54'16'' V15°2'10'' 

10. DOLENJE JESENICE Gasilski dom PGD Sveti Rok Dolenje Jesenice 17, 8232 Šentrupert S45°58'2''V15°8'19'' 

11. DOLENJE SELCE vaško središče Dolenje Selce (novogradnja), 8211 Dobrnič S45°53'59'' V14°55'58'' 

12. DREČJI VRH "pri Sinurju" Drečji Vrh 23 Drečji Vrh 23, 8231 Trebelno S45°54'55'' V15°10'31'' 

13. GOMILA Ranč Aladin Gomila 25, 8233 Mirna 45°55'56.7"N 15°02'57.9"E 

14. GORENJA VAS PRI MIRNI "pri Smoliču" Gorenja vas 17 Gorenja vas pri Mirni 17, 8233 Mirna 45°57'06.2"N 15°02'25.7"E 

15. GORENJE PONIKVE Gasilski dom PGD Ponikve             Gorenje Ponikve 24, 8210 Trebnje S45°54'06'' V15°02'15'' 

16. GORENJE ZABUKOVJE  "pri Štravsu" Gor. Zabukovje 4  Gorenje Zabukovje 4, 8231 Trebelno S45°54'52'' V15°7'20'' 

17. GORENJI VRH pri Dobrniču Krajevna skupnost Svetinja Gorenji Vrh pri Dobrniču 1, 8211 Dobrnič  S45°52'41''V15°0'55'' 

18. GRADIŠČE pri Trebnjem »pri Erženu« Gradišče 3 Gradišče pri Trebnjem 3, 8210 Trebnje S45°55'13''V15°4'16'' 

19. HRASTNO "pri Gorencu" Hrastno 5  Hrastno 5, 8232 Šentrupert   

20. IGLENIK PRI VELIKI LOKI Iglenik 7 Iglenik pri Veliki Loki 7, 8212 Velika Loka 45.934135, 14.985921 

21. LISEC »pri Uhanu« Lisec 60a Lisec 60a, 8360 Žužemberk S45°51'40''V15°3'54'' 

22. LISEC Lisec 87 Lisec 87, 8211 Dobrnič 45.875052, 14.947378 



  Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2022 

Stran - 69 

23. LOG pri Žužemberku gasilski dom     Log pri Žužemberku 6, 8360 Žužemberk S45°53'8''V14°54'29'' 

24. LUKOVEK gasilski dom Lukovek 52, 8210 Trebnje S45°54'11''V15°4'10'' 

25. MAČJI DOL  Sitotisk Praznik Mačji Dol 1, 8212 Velika Loka 45.950481, 14.929605 

26. MARTINJA VAS "pri Vrabcu" Martinja vas 19 Martinja vas 19, 8230 Mokronog   

27. MIRNA  Sunray Cesta na Gradec 17, 8233 Mirna S45°57'2''V15°4'0'' 

28. MIRNA  zdravstvena postaja Cesta na Fužine 10, 8233 Mirna S45°57'10''V15°3'37'' 

29. MIRNA Tomplast Cesta na Gradec 5, 8233 Mirna S45°57'1''V15°3'53'' 

30. MIRNA Gostišče pri Francki Glavna cesta 11, 8233 Mirna 45°57'01.1"N 15°03'38.7"E 

31. MIRNA VAS "pri Piškurju" Mirna vas 5  Mirna vas 5, 8231 Trebelno   

32. MOKRONOG občinska stavba Pod Gradom 2, 8230 Mokronog   

33. MOKRONOG  zdravstvena postaja Paradiž 14, 8230  Mokronog S45°56'30''V15°8'56'' 

34. MOKRONOG SEP Stari trg 2, 8230 Mokronog S45°56'39''V15°8'37'' 

35. OBČINE gasilski dom Občine 13, 8211 Dobrnič S45°54'38''V14°57'35'' 

36. ORNUŠKA VAS Gasilski dom PGD Štatenberk Ornuška vas 11, 8231 Trebelno S45°53'9''V15°8'1'' 

37. PRAPROTNICA vodno črpališče Praprotnica 7-8, 8233 Mirna S45°56'1''V15°4'28'' 

38. PRELESJE "pri Dolničarju" Prelesje 20 Prelesje 20, 8232 Šentrupert   

39. PRIMŠTAL Komunala Trebnje Primštal 30, 8210 Trebnje S45°54'58''V15°1'49'' 

40. RAČJE SELO gasilski dom Račje selo 20, 8210 Trebnje S45°55'41''V14°59'59'' 

41. RDEČI KAL okrepčevalnica Pod lipco (pr' Roglu) Rdeči kal 11, 8211 Dobrnič 45.864986, 15.014179 

42. REPČE »pri Udoviču« Repče 7 Repče 7, 8210 Trebnje S45°53'29''V15°00'54'' 

43. RIHPOVEC "pri Stariču" Rihpovec 20 Rihpovec 20, 8210 Trebnje S45°54'4''V15°6'0'' 

44. SAJENICE Gasilski dom PGD Selo pri Mirni Sajenice 12, 8233 Mirna S45°56'46''V15°1'48'' 

45. SELA PRI ŠUMBERKU dom krajanov – vrtec  Sela pri Šumberku 3, 8360 Žužemberk S45°53'45'' V14°53'21'' 

46. SLOVENSKA VAS stavba Kovinoprodaje Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert S45°57'37''V15°5'5'' 

47. SREDNJE LAKNICE  "pri Vovku" Srednje Laknice 3 Srednje Laknice 3, 8230 Mokronog   

48. STAN "pri Zorcu" Stan 58 Stan 58, 8233 Mirna 45°56'08.7"N 15°05'01.5"E 

49. SVETI VRH  "pri Kastelicu" Sveti Vrh 39 Sveti Vrh 39, 8230 Mokronog   

50. ŠENTLOVRENC Cementni izdelki Gorec Šentlovrenc 21, 8212 Velika Loka S45°56'5''V14°56'36'' 

51. ŠENTLOVRENC nekdanji gasilski dom Šentlovrenc 7, 8212 Velika Loka S45°56'28'' V14°56'43'' 

52. ŠENTRUPERT ambulanta Mataln Šentrupert 124, 8232 Šentrupert   

53. ŠENTRUPERT Dežela kozolcev Šentrupert 5, 8232 Šentrupert   

54. ŠENTRUPERT tehnična trgovina Šentrupert 33, 8232 Šentrupert S45°58'38''V15°5'29'' 

55. ŠEVNICA pri Mirni  gasilski dom Ševnica pri Mirni 22, 8233 Mirna S45°56'46''V15°1'46'' 

56. ŠKOVEC Škovec 4 Škovec 4, 8212 Velika Loka 45.941193, 14.973993 

57. ŠTEFAN Bistro Mišič Štefan pri Trebnjem 10, 8210 Trebnje S45°54'38'' V14°58'59'' 

58. TREBANJSKI VRH gasilski dom       Trebanjski Vrh 1, 8212 Velika Loka S45°57'8''V14°58'48'' 
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59. TREBELNO večnamenski dom (gasilska garaža) Trebelno 18, 8231 Trebelno S45°54'41''V15°1'0'' 

60. TREBNJE DSO Stari trg 63, 8210 Trebnje S45°54'30''V15°1'0'' 

61. TREBNJE Galaksija Podjetniška ul. 13, 8210 Trebnje S45°54'50''V15°1'37'' 

62. TREBNJE gasilski dom Rimska c. 33, 8210 Trebnje S45°54'27''V15°0'7'' 

63. TREBNJE Japi Paradiž 4 Paradiž 4, 8210 Trebnje S45°54'48'' V15°0'22'' 

64. TREBNJE nogometno igrišče Cviblje Kidričeva b.š., 8210 Trebnje S45°55'1'' V15°0'30'' 

65. TREBNJE športna dvorana osnovne šole Kidričeva 11, 8210 Trebnje S45°54'37'' V15°0'21'' 

66. TREBNJE TRIMO Prijateljeva 12, 8210 Trebnje S45°54'19''V15°1'41'' 

67. TREBNJE Vulkanizerstvo Vovk Obrtniška 4, 8210 Trebnje S45°54'27''V15°1'20'' 

68. TREBNJE zdravstveni dom Goliev trg 3, 8210 Trebnje S45°54'30'' V15°0'24'' 

69. VEJAR, romsko naselje - dnevni center Kher Šu Beshi Vejar, 8210 Trebnje  45.928476, 15.013490 

70. VELIKA LOKA gasilski dom Velika Loka 78, 8212 Velika Loka S45°55'53'' V14°58'13'' 

71. VELIKA STRMICA gasilski dom     Velika Strmica 16, 8231 Trebelno S45°54'11''V15°11'51'' 

72. VELIKI GABER stavba krajevne skupnosti Veliki Gaber 70, 8213 Veliki Gaber S45°56'8''V14°54'22'' 

73. VOLČJE NJIVE gasilski dom Volčje Njive 17, 8233 Mirna S45°56'40''V15°5'27'' 

74. VRHTREBNJE gasilski dom Vrhtrebnje 24, 8210 Trebnje S45°53'38''V14°59'55'' 

75. ZABRDJE  »pri Lesjaku« Zabrdje 24 Zabrdje 24, 8233 Mirna S45°56'23''V15°3'48'' 

76. ZABRDJE  »pri Novaku« Zabrdje 3 Zabrdje 3, 8233 Mirna S45°56'29''V15°3'54'' 

77. ZABUKOVJE gasilski dom Zabukovje 71, 8233 Mirna S45°59'0''V15°2'30'' 

78. ZAGORICA pri Vel. Gabru gasilski dom Zagorica 46, 8213 Veliki Gaber S45°55'19''V14°53'23'' 

79. ŽUBINA avtobusno postajališče (med hiš. št. 12,13,15) Žubina, 8213 Veliki Gaber  45.947920, 14.914415 

 

Zdravstveni dom Trebnje  sodeluje  v projektu »SKUPAJ ZA VARNI JUTRI« kot izvajalec osnovnih in 

poglobljenih usposabljanj iz temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED za laike v letih 2022 in 

2023. V projektu je pet LAS iz Slovenije združilo svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji sodeluje 

pri širjenju in dopolnjevanju že obstoječih mrež javno dostopnih AED aparatov. Prebivalci 

vključenih območij (otroci na šolah, odraslo prebivalstvo, prostovoljni gasilci..) imajo možnost 

učenja na brezplačnih tečajih in tako s svojim znanjem in uporabo AED aparata lahko hitro in 

učinkovito pomagajo ljudem ob srčnem zastoju. Osnovni tečaji so namenjeni vsem krajanom, 

poglobljeni tečaji pa so namenjeni predvsem prvim posredovalcem in gasilcem. 

Tabela 36: Izvedena usposabljanja april – december 2022 

RAZŠIRJENA USPOSABLJANJA 

 Datum  Kraj izvedbe Število udeležencev 

1. 19.10.2022 Čatež 6 

2. 5.11.2022 Vrhtrebnje 21 

3. 12.11.2022 Dolenje Selce 13 
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4. 13.11.2022 Trebnje 18 

5. 17.11.2022 Veliki Gaber-Zagorica 11 

6. 28.11.2022 Trebnje 15 

7. 3.12.2022 Lukovek 9 

OSNOVNA USPOSABLJANJA 

 Datum  Kraj izvedbe Število udeležencev 

1. 6.4.2022 Trebnje (ZD Trebnje) 30 

2. 6.4.2022 Trebnje (ZD Trebnje) 28 

3. 13.4.2022 Trebnje (ZD Trebnje) 26 

4. 13.4.2022 Trebnje (ZD Trebnje) 29 

5. 1.6.2022 Trebnje (CIK Trebnje) 10 

6. 2.6.2022 Trebnje (CIK Trebnje) 18 

7. 8.6.2022 Trebnje (CIK Trebnje) 19 

8. 10.6.2022 Trebnje (Knjižnica Pavla Golie 

Trebnje) 

15 

9. 15.6.2022 Trebnje (CIK Trebnje) 6 

10. 6.7.2022 Trebnje (CIK Trebnje) 10 

11. 8.7.2022 Trebnje (CIK Trebnje) 11 

12. 12.7.2022 Trebnje (CIK Trebnje) 8 

13. 21.7.2022 Vejar (romsko naselje) 10 

14. 25.8.2022 Dobrava 18 

15. 25.8.2022 Veliki Gaber (OŠ Veliki Gaber, 

zaposleni) 

23 

16. 22.9.2022 Trebnje (OŠ Trebnje, 9.a) 23 

17. 22.9.2022 Trebnje (OŠ Trebnje, 9.b) 23 

18. 22.9.2022 Trebnje (OŠ Trebnje, 9.c) 23 

19. 22.9.2022 Trebnje (OŠ Trebnje, 9.d) 22 

20. 22.9.2022 Trebnje (OŠ Trebnje, 9.e) 23 

21. 23.9.2022 Žubina 18 

22. 28.9.2022 Veliki Gaber 7 
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23. 9.10.2022 Razbore 7 

24. 13.10.2022 Vejar (romsko naselje) 8 

25. 18.10.2022 Trebnje (CIK Trebnje) 12 

26. 18.10.2022 Trebnje (CIK Trebnje) 13 

27. 27.10.2022 Veliki Gaber (OŠ Veliki Gaber, 5. 

razred) 

25 

28. 27.10.2022 Veliki Gaber (OŠ Veliki Gaber, 6. 

razred) 

17 

29. 27.10.2022 Veliki Gaber (OŠ Veliki Gaber, 7. 

razred) 

29 

30. 27.10.2022 Veliki Gaber (OŠ Veliki Gaber, 8. 

razred) 

31 

31. 27.10.2022 Veliki Gaber (OŠ Veliki Gaber, 9. 

razred) 

29 

32. 4.11.2022 Lisec (Društvo vinogradnikov Lisec 

Dobrnič) 

24 

33. 10.11.2022 Trebnje (Zavod Dobrote Dolenjske) 11 

34. 17.11.2022 Šentlovrenc 27 

35. 22.11.2022 Trebnje (CIK Trebnje) 12 

36. 22.11.2022 Trebnje (CIK Trebnje) 15 

37. 22.11.2022 Trebnje (CIK Trebnje) 7 

 

Skupaj je  bilo izvedenih 7 razširjenih in 37 osnovnih usposabljanj, ki se jih je udeležilo 760 

prebivalcev občine Trebnje. Na koncu razširjenega tečaja so vsi udeleženci uspešno opravili pisni 

preizkus znanja. Odzivi udeležencev so dobri in vsem se zdi pridobljeno znanje zelo potrebno in 

pomembno pri reševanju življenja v prvih minutah po srčnem zastoju in pri reševanju nujnih stanj. 

Izvajalci tečajev so diplomirane medicinske sestre in specializant družinske medicine.  

Vključevanje v storitev e-zdravje: Vsi zdravniki v ZD Trebnje v vsem obsegu izdajajo e-napotnice. 

Vsi zdravniki izdajajo e-bolniške liste. Nimamo vzpostavljene info točke, ki bi bila zadolžena za 

elektronsko naročanje pacientov. E-naročanje izvajajo medicinske sestre iz ambulante, kjer je bila 

izdana e-napotnica. Medicinske sestre 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.  

Ker v ZD Trebnje nimamo specialističnih ambulant, ne izdajamo zunanjih izvidov in jih ne pošiljamo 

v centralni register podatkov.  
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V naslednjih letih bo potrebno zagotoviti, da bodo vsi zdravniki pričeli z uporabo e-kartona 

(brezpapirno poslovanje), do konca leta 2023 to napoveduje tudi Ministrstvo za zdravje. 

6.5. Finančna realizacija programov, ki jih financira ZZZS 
V skupnem obsegu beležimo v letu 2022 10,48% višje prihodke (brez dopolnilnih zavarovalnic) kot 

v letu 2021 iz naslova pogodbe z ZZZS (glavni plačnik). Pri večini dejavnosti so prihodki višji (ali vsaj 

enaki) kot v preteklem letu zaradi višjega obsega opravljenih storitev ter plačila celotne realizacije 

programov. 

Tabela 37: Realizirani prihodki iz dejavnosti, ki jih financira ZZZS v letu 2018-2022 in delež v letu 2022 

glede na celotne prihodke  ZZZS 

Program 

Plačila za 

program 

2018 

Plačila za 

program 

2019 

Plačila za 

program 

2020 

Plačila 

za 

program 

2021 

PLAČILA 

za 

program 

2022 

Indeks 

2022/ 

2021 

Delež 

program

a 

SPLOŠNE AMBULANTE 825.049 1.003.704 1.224.427 
1.199.84

7 

1.337.21

0 
111,45 23,06% 

DSO   65.486 73.624 65.218 104.471 160,19 1,80% 

DODAT. ZA REFERENČNE 

AMBULANTE 
512.204 551.188 357.547 432.235 281.404 65,10 4,85% 

NMP-skupaj 658.999 694.223 747.694 764.364 864.190 113,06 14,90% 

PATRONAŽA 295.715 323.765 358.158 400.423 445.420 111,24 7,68% 

DZŽ 251.092 284.736 284.201 296.827 339.351 114,33 5,85% 

OTROŠKI,ŠOLSKI-KURATIVA 215.155 327.365 360.884 393.282 434.336 110,44 7,49% 

OTROŠKI,ŠOLSKI-PREVENTIVA 129.556 150.867 141.124 151.286 186.126 123,03 3,21% 

DOB-SA 220.548 232.406 239.949 243.071 267.915 110,22 4,62% 

DOB-PSIHIATER 112.694 118.737 123.579 125.209 131.996 105,42 2,28% 

DOB-ZDRAV.OD DROG 73.137 76.384 79.739 80.824 85.469 105,75 1,47% 

DOB-ZOBNA 32.468 34.889 36.239 37.219 39.409 105,88 0,68% 

ZOB.DEJ.-ODRASLI 117.799 158.224 173.466 233.280 285.085 122,21 4,92% 

ZOB.DEJ.-MLADINA 211.540 244.845 242.728 292.666 344.138 117,59 5,94% 

FIZIOTERAPIJA 127.600 125.446 128.050 135.391 180.165 133,07 3,11% 

DISPANZER ZA MENT. ZDRAVJE 60.936 64.014 62.070 63.623 79.122 124,36 1,36% 

ZDRAV.VZGOJA 61.169 60.923 24.687 71.612 43.479 60,71 0,75% 

ZOBOZD.VZGOJA 37.394 40.854 25.292 1.414 36.706 
2595,9

1 
0,63% 

ANTIKOAG.AMB. 50.789 53.089 47.152 46.038 46.270 100,50 0,80% 

SANITETNI PREVOZI 7.665 9.412 4.316 5.704 6.366 111,60 0,11% 

NEN.REŠ.PREV.S SPREM 5.756 5.858 3.012 4.356 11.600 266,29 0,20% 

DIALIZA   37   0 -29,78     

FARMACEV.SVETOVANJE 12.243 11.439 6.524 11.091 3.628 32,71 0,06% 

Nadgradnja preventive in CKZ 
103.836,0

9 

243.686,8

4 
166.471 193.173 244.464 126,55 0,04 

SKUPAJ: 4.044.483 4.912.193 
4.910.93

3 

5.248.15

1 

5.798.28

9 
110,48 100,00% 

 

6.6. 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 
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ambulant in dispanzerjev. Interes zavoda je tudi povečanje števila opravljenih storitev za 

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

V letošnjem letu smo pričeli tudi z dodatnimi samoplačniškimi dejavnostmi in sicer: 

I. Ultrazvočna diagnostika (UZ abdomna, UZ vratu, UZ skrotuma, UZ mehkih tkiv, UZ 

dojke in UZ ahilove tetive): 

Storitve izvaja zunanja sodelavka specialistka radiologije dr. Mateja Kropivnik.  Trenutno je 

zaposlena v SB Novo mesto, pred tem je bila zaposlena 2 leti v SB Jesenice in 15 let na Onkološkem 

inštitutu v Ljubljani. Ves čas se dodatno izpopolnjuje, predvsem na področju CT in MRI iz 

abdominalne radiologije, pa tudi radiologije diagnostike mehko-tkivnih tumorjev in UZ diagnostike 

dojk. Veliko izkušenj ima pri prikazu UZ pazduh in dimelj, pa tudi vratu in mod. Opravila je tudi že 

veliko UZ/CT vodenih biopsij, pa nekaj ablacij tumorjev z radiofrekvenco in mikrovalovi. 

Storitve se izvajajo s sodobnim ultrazvočnim aparatom v prostorih Dispanzerja za žene. 

Tabela 38: Storitve ultrazvočne diagnostike v letu 2022 

STORITEV KOLIČINA VREDNOST 

UZ ABDOMNA 47 3055 

UZ VRATU 1 65 

UZ SKROTUMA 2 130 

UZ MEHKIH TKIV 9 585 

UZ DOJKE 1 65 

UZ AHILOVA TETIVA 3 195 

UZ-DVE PREISKAVI 7 700 

SKUPAJ: 70 4795 

 

II. Ultrazvočno meritev nuhalne svetline ploda, določitev vrednosti dvojnega 

hormonskega testa iz krvi nosečnice ter 3D/4D ultrazvočno preiskavo ploda. 

Preiskava nuhalne svetline (NS) z merjenjem NS, preiskavo DHT in NIPT določamo tveganje za 

kromosomske nepravilnosti pri plodu. 

Zarodek z normalnim dednim zapisom 46 kromosomov nastane ob oploditvi jajčeca in semenčice, 

ki imata vsak po 23 kromosomov. Kromosomsko nepravilen zarodek nastane, ko se število ali 

sestava kromosomov spremeni. Najpogostejše kromosomske nepravilnosti predstavljajo 

trisomije, kjer je posamezen kromosom potrojen (Downov sindrom - trisomija 21, Edwardsov 

sindrom - trisomija 18, Patau sindrom – trisomija 13 ). 

Preiskava nuhalne svetline (NS) se izvaja od 12. do 14. tedna nosečnosti. V ožjem pomenu gre pri 

preiskavi za meritev razdalje med hrbtenico in kožo na plodovem zatilju. Večja NS pomeni večje 

tveganje za kromosomske napake in tudi druge nepravilnosti, pogosto srčne napake. Sicer pa gre 

v širšem pomenu za ultrazvočno preiskavo, kjer izmerimo dolžino ploda in določimo predvideni 
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datum poroda ter ocenimo zgodnji razvoj ploda. Na osnovi starosti nosečnice, nuhalne svetline in 

prisotnosti nosne kosti odkrijemo do 80% plodov s kromosomsko nepravilnostjo. 

Dvojni hormonski test se izvaja pred ali ob ultrazvočnem pregledu nuhalne svetline. Nosečnici 

odvzamemo kri za določitev prostega beta horionskega gonadotropina (β-HCG) in nosečnostnega 

plazemskega proteina A (PAPP-A). Na osnovi kombinacije ultrazvočne preiskave nuhalne svetline, 

prisotnosti nosne kosti in vrednosti hormonov odkrijemo večji delež plodov s kromosomsko 

nepravilnostjo (do 97 %). Nepravilni vrednosti hormonov pa lahko nakazujeta tudi na kasnejše 

zaplete v nosečnosti, kot sta preeklampsija ali zastoj plodove rasti. 

Meja za visoko tveganje za kromosomsko nepravilnost ploda je 1:300. Ob visokem tveganju 

nosečnico napotimo na diagnostično preiskavo (biopsijo horionskih resic ali amniocentezo). 

NIPT (neinvazivno prenatalno testiranje): odvzamemo kri nosečnici, nato sledi genetska preiskava 

proste plodove DNK, ki se nahaja v krvnem obtoku nosečnice. Test je mogoče opraviti po 10. tednu 

nosečnosti. Gre za presejalno testiranje za najpogostejše kromosomske nepravilnosti pri plodu z 

zanesljivostjo več kot 99%. Po strokovnem priporočilu je pred odločitvijo za NIPT test pri vsaki 

nosečnici potrebno opraviti ultrazvočno preiskavo NS in zgodnje morfologije ploda, saj je v primeru 

ultrazvočno vidnih večjih nepravilnosti ploda potrebno opraviti diagnostično preiskavo (biopsijo 

horionskih resic ali amniocentezo). 

Meja za visoko tveganje za kromosomsko nepravilnost ploda je 1:300. Ob visokem tveganju 

nosečnico napotimo na diagnostično preiskavo (biopsijo horionskih resic ali amniocentezo). 

Tridimenzionalno (3D) in štiridimenzionalno (4D) ultrazvočno preiskavo ploda Tridimenzionalno 

(3D) in štiridimenzionalno (4D) ultrazvočno preiskavo ploda največkrat opravimo na željo staršev z 

namenom opazovanja svojega še nerojenega otroka. Najboljši čas za preiskavo je med 26. in 28. 

tednom nosečnosti, sicer pa lahko preiskavo opravimo kadarkoli v nosečnosti. Preko opazovanja 

otroka je tako mogoča medsebojna čustvena navezava bodočih staršev na otroka že pred samim 

rojstvom.3D ultrazvočna sonda omogoča prikaz ploda v tridimenzionalni obliki, tako lahko 

pridobimo realističen posnetek obraza, ki je primerljiv s fotografijo. 

Posnetki iz našega arhiva: 

    

4D ultrazvočna sonda pa omogoča ogled ploda v gibanju ter opazovanje izrazne mimike obraza. 

Opazujemo lahko nasmeh, odpiranje ust, zehanje, kremženje, sesanje palca, požiranje,… 

Storitve izvaja naša zaposlena ginekologinja Anita Franko Rutar dr.med.. Merjenje nuhalne svetline 

in dvojni hormonski test sta najbolj pogosti preiskavi opravljeni v lanskem letu. V letu 2022 je bilo 

opravljenih 74 merjenj nuhalne svetline in 31 dvojnih hormonskih testov. Opravljenih je bilo tudi 

16 NIFTY preiskav. 
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Tabela 39: Vrednost tržne dejavnosti v eur po programih za leto 2017 -2022 

Program 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SA POTRDILA 192 32                          64 64 

SMP DZŽ           4.934,00 

ULTRAZVOK   15.005,00     16.642,00 15.820,00     4.795,00   

ZOBNA  95.736,90     96.679,72 110.819,58 99.087,96 152.990,31 117.921,20 

OSNOVNA DEJAVNOST 42.706,94 48.310,40 60.807,16 44.088,60 45.629,10 39.018,20 

FIZIOTERAPIJA 4.536,20 4.042,77 4.355,00 9.400,00 24.534,60 22.233,86 

NMP   5.124,96     2.445,60 1.811,44 2.620,49 1.657,74 2.486,85 

REŠEVALNA   585,95   1.286,65 3.395,80 207,72 1445,43 2.391,85 

DMDPŠ 236.885,66 293.547,32 288.587,31 254.253,31 288.032,39 297.601,60 

LABORATORIJ     4.300,00 3.620,00 35.485,00 7.744,48 

PROVIZIJA + ZDR. STOR. 4.647,60 5.885,63 4.171,68 3.913,62 10.013,95 37.854,49 

projekti (olimpijski komite)     31.272,80 31.364,48 6.026,88   

projekti (skupaj za varni jutri)           12.440,00 

testiranje SARS-CoV-2       28.115,49 145.460,06 12.034,93 

drugi prihodki (763)     1.082,90  31045,01 88,00 

SKUPAJ 425.874,83 489.175,41 522.123,67 476.671,67 742.384,47 561.608,46 

 

Porast beležimo zopet pri medicini dela, prometa in športa, dejavnost se je povečala v primerjavi z 

obdobjem pred epidemijo Covid. Skupni obseg samoplačniških storitev je glede na leto 2021 sicer 

manjši (v lanskem letu je bil prihodek iz samoplačniških dejavnosti visok zaradi testiranja SARS-

CoV-2), vendar v primerjavi z obdobji pred epidemijo Covid le-ta narašča. Delež prihodkov, 

pridobljenih na trgu (nadstandard in samoplačniki) predstavlja 6,93 % vseh prihodkov zavoda. Na 

osnovi navodil ministrstva glede upoštevanja sodil za tržno dejavnost, se od leta 2019 dalje med 

tržno dejavnost več ne prištevajo najemnine. 

III. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa 

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa je s svojim dohodkom iz tržne dejavnosti že vsa leta 

pomemben člen pri dobrem in stabilnem finančnem poslovanju zavoda. Glavna dejavnost 

dispanzerja za medicino dela, prometa in športa je aktivno zdravstveno varstvo delavcev. 

Pomembni so tudi zdravstveni pregledi kandidatov za voznike in voznike motornih vozil. V 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. Ekipa dispanzerja si prizadeva, da čakalnih dob ni, oziroma so čim krajše. V 

nujnih primerih, ko na primer vozniku poteče veljavnost vozniškega dovoljenja ali je potreben 
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takojšnji predhodni preventivni zdravstveni pregled za zaposlitev delavca, se pregledi opravijo v 

nekaj dneh. Zaradi tega velikokrat v Trebnje prihajajo na preglede iz Ljubljane, kjer se na preglede 

čaka tudi več kot mesec dni. 

Ker dispanzer za medicino dela, prometa in športa opravi realizacijo za dva tima, je ekipa 

okrepljena z medicinskimi sestrami. V letu 2022 sta dve zdravnici uspešno kandidirali na javnem 

razpisu za specializacijo iz medicine dela, prometa in športa in bosta začeli specializacijo za potrebe 

ZD Trebnje. 

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa je s svojim dohodkom iz tržne dejavnosti že vsa leta 

pomemben člen pri dobrem in stabilnem finančnem poslovanju zavoda. Glavna. 

Realizacija se je v letu 2022 vrnila na raven pred epidemijo covid-19, kar je razvidno iz Slike 4. 

 
Graf 4: Realizacija v DMPŠ v točkah v obdobju 2016-2022 
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7. POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU 

7.1. Poslovni izid 
Tabela 40: Poslovni izid po letih 2017-2022 v EUR 

  
LETO 

2017 

LETO 

2018 

LETO 

2019 

LETO 

2020 

LETO 

2021 

LETO 

2022 

INDEKS 

2022/2021 

PRIHODKI 5.012.454 5.705.880 6.326.726 7.550.347 9.238.402 8.100.443 88 

ODHODKI 4.765.779 5.211.938 5.639.220 6.915.609 8.133.995 7.393.944 91 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV 

NAD ODHODKI 

246.675 493.942 687.506 634.738 1.087.076 692.638 64 

DELEŽ 

PRESEŽKA V 

PRIHODKIH 

5% 8,65% 10,86 8,4 11,77 8,55 73 

 

Leto 2022 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 692.639 €. Rezultat je odličen 

in dosežen s celoletnim učinkovitim in racionalnim delom vseh zaposlenih. 

7.2. Finančni kazalniki poslovanja 
Tabela 41: Finančni kazalniki poslovanja 2017-2022 

KAZALNIK 
LETO 

2017 

LETO 

2018 

LETO 

2019 

LETO 

2020 

LETO 

2021 
LETO 2022 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,05 1,09 1,12 1,09 1,14 1,1 

2. Delež amortizacije v 

celotnem prihodku 
0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 

3. Stopnja odpisanosti opreme 0,82 0,82 0,77 0,79 0,78 0,76 

4. Dnevi vezave zalog 

materiala 
0 0 0   0 0 

5. Delež terjatev v celotnem 

prihodku 
0,5 0,48 0,34 0,28 0,06 0,05 

6. Koeficient plačilne 

sposobnosti 
1 1 1 1 1 1 

7. Koeficient zapadlih 

obveznosti 
0 0 0 0 0 0 

8. Kazalnik zadolženosti 0 0 0 0 0 0 

9. Pokrivanje kratkoročnih 

obveznosti z gibljivimi sredstvi 
0,19 0,17 0,23 0,3 0,22 0,81 

10. Prihodkovnost sredstev 0,84 0,97 0,83 0,94 0,91 0,89 

 

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. 
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Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,04 kar pomeni, da 3 % 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. 

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 78 

%. Iztrošenost  opreme je visoka, vendar se je glede na pretekla leta izboljšala. 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 (35%), kar 

je rezultat prenov v zavodu. 

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 015 in 017) 

in celotnim prihodkom. Konec leta 2022 je kazalec bolj ugoden. Imeli smo manj terjatev tako do 

kupcev kot do ZZZS glede na predhodno leto. Problematične ostajajo 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 dobaviteljev in do delavcev, zalog ne 

vodimo) in gibljivimi sredstvi (med gibljiva sredstva uvrščamo stanje na TRR, stanje blagajne ter 

terjatve do kupcev).  Indeks je 0,22 (manjši od 1), kar kaže na to, da imamo več kratkoročnih 

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. 
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8. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGIH PODROČJIH 

8.1. Sodelovanje z zunanjimi deležniki 
Zdravstveni dom se je tudi v letu 2022 vključeval v okolje in sodeloval z javnimi zavodi ter 

gospodarskimi in drugimi organizacijami. 

Tabela 42: Zunanji deležniki, njihova pričakovanja in vpliv na delovanje 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 dolgoročne 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 plačnik naših storitev. Z njimi sklepamo letne 

pogodbe o sodelovanju, v katerih so določeni vsi pogoji poslovanja. Pri svojem 

delovanju 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 zakonodaje 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 podatke, za katere nas zaprosi. Ministrstvu posredujemo 

predloge za izboljšanje okvira delovanja, predloge za širitev in spremembe dejavnosti 

zavoda, v fazi sprejemanja zakonodaje posredujemo svoje predloge na tem področju.  

Ministrstvo vplivala tudi na dolgoročni razvoj zdravstvene politike v Sloveniji. 

Bolnišnice, 

klinični centri 

Zavod ustrezno in učinkovito  sodeluje 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,  
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z njimi sodelujemo pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja 

zdravstva,  

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 izvajajo 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: 

sindikat 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 redne 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, katere 

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 jih vključujemo tudi v preventivne programe in v zdravstveno vzgojni 

center. Na njihovo zahtevo si izmenjujemo tudi dovoljenje za zdravstvene podatke o 

njihovem zdravstvenem stanju in bolniškem staležu.  

Vrtci, šole V vzgojno izobraževalnih institucijah  izvajamo zdravstveno vzgojno in preventivno 

dejavnost. Redno poteka usklajevanje glede urnika izobraževanj in ostalih tehničnih 

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 vstopom 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 poškodbah 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 
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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 smislu 

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 babiške nege sodelujemo v smislu licenciranja, izobraževanja in določanja 

kompetenc 

 

Ostale zainteresirane strani so manj pomembne za delovanje zavoda in za njegov sistem kakovosti. 

Zavod goji pozitiven odnos do okolja z rednim urejanjem okolice, ločenim zbiranjem odpadkov in 

racionalno rabo energije. 

8.2. Sodelovanje z dobavitelji 
Dobavitelji v veliki meri vplivajo na kvaliteto naših storitev, zato so za zavod zelo pomembni.  

Z izbranimi dobavitelji je potrebno vzpostaviti temelje za uspešno sodelovanje. Na ta način se lahko 

zmanjšajo stroški in poveča kakovost naših storitev. Ocenjevanje dobaviteljev je pomemben 

kriterij, ki nam kaže trende kakovosti posameznih dobaviteljev. Kvaliteto dobaviteljev in njihov 

odnos je potrebno spremljati in ocenjevati. 

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. Ocenjujemo tudi zunanje izvajalce zdravstvenih storitev. Običajno 

ne ocenjujemo dobaviteljev, s katerimi sodelujemo pri enkratnem poslu, razen, če gre za posel 

večje vrednosti in obstaja možnost, da se ponovi. Sprotno pa spremljamo reklamacije in ukrepamo 

takoj.  

Največ težav smo imeli z dobaviteljem zobozdravstvenega materiala (Dentalia), ker so bile dobave 

zelo motene in neredne. S SRC Infonet imamo težave zaradi neodzivnosti, prav tako z ponudnikom 

telekomunikacij A1. Ocenjenih je bilo 15 večjih in najbolj pomembnih dobaviteljev. Maksimalna 

možna ocena je 50. Z dobavitelji, katerih ocena je nižja od 35, prenehamo sodelovati. 

Tabela 43: Ocene dobaviteljev v letu 2022 

PODJETJE NASLOV Dosežena ocena 

SANOLABOR d.d. Leskoškova 4, LJ 50 

EXTRA LUX Ljubljana 50 

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

SB NOVO MESTO Kadnijska c 4 50 

NIJZ LJUBLJANA 50 

BIOTERA Komenda 50 
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A1 Ljubljana 40 

VELTRAG d.o.o. Prebold 50 

SRC INFONET KRANJ 40 

TOTAL  NOVO MESTO 50 

HERMAN FLORJANČIČ s.p Trebnje 50 

MEDIAS Ljubljana 50 

DENTALIA Ljubljana 40 

FIN PRO d.o.o. Ljubljana 50 

SAOP Nova Gorica 50 

Štefan Čampa-zdravniške storitve  Ljubljana 50 

Branka Kante Sotošek-zdravniške storitve Ljubljana 45 

 

Zunanje izvajalce – zdravnike - redno in sproti ocenjujemo preko posameznih primerov obravnav 

in jih informiramo o novostih v organizaciji dela v ZD Trebnje. V tem segmentu smo zaznali nekaj 

težav v komunikaciji pri delu zdravnice v zaporih na Dobu. Kakovost dela spremljamo preko 

pregleda dokumentacije ter sledimo pritožbam sodelavcev in pacientov. 
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9. TVEGANJA TER OCENA GOSPODARNOSTI IN 

UČINKOVITOSTI S POJASNILI 
Delo v zavodu je potekalo na podlagi dogovorjenega plana zdravstvenih storitev iz  pogodbe, 

sklenjene z ZZZS-jem, na podlagi potreb pacientov in na podlagi možnosti zavoda, ter upoštevaje 

vseh predpisov in visokih etičnih standardov. Vsi procesi so močno čutili vpliv epidemije in vse 

omejitve povezane s tem. 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. Žal 

marsikatere ukrepe ni bilo možno  realizirati tudi zaradi navodil, sklepov in uredb in zakon ter 

podzakonskih aktov, ki jih je sprejemalo predvsem ministrstvo za zdravje. Analizo poslovanja sproti 

dopolnjujemo s potrebnimi informacijami. 

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 

izvajanje 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 zahtevala 

določitev ustreznih ukrepov za zmanjšanje oziroma odpravo tveganja 

Tabela 44: Prepoznana tveganja v letu 2022 

Proces kjer 

tveganje 

nastaja Tveganje 

Opis tveganja vključno s 

posledicami 

Opis izvedenih 

ukrepov 

Proces 

vodenje  

Napaka pri obračunu plač 

zaradi neupoštevanja 

pomena evidenc 

Neustrezna in nepravočasna 

evidenca prisotnosti 

zaposlenih, neuporaba 

aplikacij (navaja dopusta, e- 

bolniški listi). 

Tveganje je delno 

odpravljeno, vodje 

upoštevajo navodila,  

nekateri zaposleni še 

vedno v celoti ne 

spoštujejo navodil o 

evidentiranju 

delovnega časa 

Nerazumevanje pomena 

in vloge vodje enote 

S postavitvijo nove 

organizacijske strukture se 

je pojavilo večje število vodji, 

ki lahko različno razumejo 

svojo vlogo in pomen. Lahko 

Izvedba rednih 

tedenskih sestankov 

vseh vodij. 
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se pojavi nepovezanost in 

neenotno delovanje, kar 

vplivana na kvaliteto dela in 

zadovoljstvo  vseh 

zaposlenih  

Upravljanje s 

kadri 

Pomanjkanje kadra, 

predvsem zdravnikov; 

tudi ostalega 

zdravstvenega osebja 

Pomanjkanje kadra lahko 

resno ogrozi delovanje 

zdravstvenega doma in 

zdravje pacientov  

Objava razpisov, 

sklepanje pogodb o 

sodelovanju z 

zunanjimi zdravniki, 

vključevanje 

študentov v 

štipendijsko shemo 

zavoda, izvajanje 

pripravništva 

Pomanjkanje 

strokovnega znanja 

V času epidemije so bila vsa 

fizično potekajoča srečanja 

odpovedana, zaradi 

epidemije je bil čas za 

izobraževanje omejen, zato 

lahko nastane pomankanje 

strokovnega znanja 

Obseg izobraževanja 

se je glede na 

predhodna leta 

povečal na želeno 

raven. 

Proces dela v 

splošnih 

ambulantah 

in 

dispanzerjih 

Pojav strokovnih napak in 

prekoračitev pooblastil 

Strokovne napake (napačne 

diagnoze, napačne terapije) 

lahko ogrozijo paciente 

Izveden je bil en 

izredni strokovni 

nadzor, v primeru 

manjših napak so bili 

izvedeni razgovori z 

zaposlenimi, 

obravnava napake 

na strokovnih 

sestankih s ciljem 

preprečitve 

ponovitve 

Omejena dostopnost do 

zdravnika 

Zaradi odhoda zdravnikov 

(drug delodajalec, 

upokojitev) in odsotnosti 

zdravnikov je bila 

dostopnost  do fizičnega 

stika z zdravnikom 

pacientom zmanjšana, kar je 

lahko vodilo v 

zakasnitve/napake v 

diagnostiki oziroma 

zdravljenju  

Sprotno reševanje in 

nadomeščanje 

odsotnih zdravnikov, 

vključevanje 

specializantov v 

samostojno vodenje 

ambulant 

Neustrezna izmenjava 

informacij 

Pomanjkljiva predaja 

informacij lahko privede do 

napak pri obravnavi 

pacientov 

Priprava protokola 

(delovnih navodil) za 

ustrezen prenos 

informacij – obrazec 

za izvedbo nenujnih 

zdravstvenih storitev 
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Proces dela 

preventivneg

a 

zdravstveneg

a varstva Napačno svetovanje 

Zaradi nezadostnega znanja 

iz določenih vsebin lahko 

pride do napačnega 

svetovanja 

Izobraževanje iz 

vsebin, ki so 

potrebne za delo v 

preventivi 

Proces  dela 

službe nujne 

medicinske 

pomoči in 

dežurne 

službe 

Visoke psihološke 

obremenitve  

Pri travmatičnih dogodkih 

(smrt otroka, samomori…) 

obstaja tveganje nastopa 

psihičnih težav pri ekip NMP 

Možnost 

psihološkega  

svetovanje pri za to 

usposobljenem 

psihologu 

Tveganje z nedelovanjem 

opreme, vozil 

Zaradi iztrošenosti vozil ter 

nekatere druge opreme 

obstaja tveganje za njihovo 

nedelovanje. 

Nabava nove 

medicinske opreme, 

novo reševalno 

vozilo. 

Tveganje okužb 

V ambulanto prihajajo 

nenaročeni in netriažirani 

pacienti, ki lahko prenašajo 

okužbe (zavedno ali 

nezavedno) 

Zadostna varovalna 

oprema, kontrola 

uporabe protokolov 

Proces dela v 

zobozdravstv

u 

Tveganje okužb 

Pri delu lahko pride do 

vbodov in ostalih dogodkov, 

ki lahko okužijo terapevta  

Prenos informacij o 

okuženih pacientih 

med splošnimi 

zdravniki in 

zobozdravniki, da se 

zobozdravniki lahko 

ustrezno zaščitijo ni 

bil izveden. 

Predhodno je 

potrebno nadgraditi 

informacijski sistem 

Proces dela v 

diagnostične

m 

laboratoriju  Pomanjkanje prostorov 

Prostorska stiska lahko vodi 

do nesreč pri delu, do 

poškodb aparatov in do 

prenosa okužb 

Povečanje prostorov 

za laboratorij je bilo 

izvedeno v letu 2022. 

Proces dela v 

patronažni 

službi 

Neposredni stik z 

okuženim pacientom 

Srečujemo se s pacienti, ki so 

kolonizirani z odpornimi 

mikroorganizmi, okuženi z 

različnimi virusi in 

bakterijami, parazitarnimi 

okužbami črevesnimi 

okužbami itd. Okužbe se 

lahko prenesejo na 

patronažne medicinske 

sestre 

Na delovni nalog, ki 

ga izda osebni 

zdravnik, se zabeleži 

informacija o okužbi, 

stanju bolnika in 

nadaljnjih ukrepih 

Proces dela v 

fizioterapiji Izpad zaradi bolniških 

odsotnosti 

Nedoseganje pogodbeno 

dogovorjenega plana 

storitev 

Mentorstvo ter 

sodelovanje z učnimi 

ustanovami – 

pridobivanje kadrov 
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Proces dela v 

dispanzerju 

za mentalno 

zdravje 

Necelostna obravnava 

otrok 

Otroci imajo običajno več 

težav (učnih, težav 

pozornosti…). Za izboljšanje 

stanja bi bila potrebna 

obravnava s strani več 

strokovnjakov, potrebe so 

večje kot jih priznava 

dodeljeni program 

Skupna obravnava s 

strani logopeda in 

psihologa, 

sodelovanje s 

centrom za duševno 

zdravje otrok. 

Vodenje aktivnosti za 

dodatni program 

storitev. 

Proces dela v 

DZŽ 

Izpad kadra  

Zaradi velikega obsega 

storitev ter izvajanje 

samoplačniške dejavnosti 

obstaja tveganje za 

zmanjšanje opravljenih 

storitev. 

V dispanzer se 

poizkusno dodeli 

dodatno medicinsko 

sestro, ki se bo 

usposobila za delo v 

tem dispanerju. 

Proces dela v 

dispanzerju 

za 

preventivno 

zdravstveno 

varstvo 

zaposlenih, 

voznikov in 

športnikov 

Izpad kadra (en tim) 

Zaradi bolniških odsotnosti 

lahko pride do dolgega 

izpada kadra. Obstoječi tim 

opravi velik obseg dela 

Nismo uspeli 

zaposliti kandidata 

za specializacijo iz 

medicine dela, dve 

kandidatki sta 

pridobili 

specializacijo iz 

medicine dela – 

njihovo zaposlitev 

načrtujemo v 

naslednjih letih 

(porodniška 

odsotnost) 

Proces 

izboljšav, 

merjenja in 

analiz 
Neustrezni in 

nepravočasni podatki 

Če pri odločanju ni na 

razpolago pravih podatkov 

lahko pride do napačnih 

odločitev 

Ustrezno analitično 

orodje(KOCKA) še ni 

bilo v zadostni meri 

vzpostavljeno. 

Aktivnosti se 

nadaljujejo v leto 

2023 

Proces 

obvladovanja 

dokumentacij

e 

Izguba dokumentacije . 

nepregledna 

dokumentacija. 

malomarno ravnanje z 

dokumenti. 

Nepregledna dokumentacija 

lahko pomeni izgubo 

podatkov. Do dokumentacije 

lahko dostopa 

nepooblaščena oseba 

Vzpostavitev 

elektronskega 

dokumentarnega 

sistema 

Materialni 

viri () 

Pomanjkanje prostorov 

Pomanjkanje prostorov, 

parkirnih mest vodi v 

poslabšanje zdravstvenih 

storitev in slabšo 

organizacijo dela 

Vodenje aktivnosti za 

dodatne prostore in 

parkirišča  

Pogodbe, 

tržna 

dejavnost in 

samoplačništ

vo 
Tveganja napak pri 

fakturiranju storitev 

Neplačevanje opravljenih 

storitev zaradi napak pri 

evidenci storitev pomeni 

izpad prihodkov in 

nepotrebne stroške 

Kontrola pravilnosti 

vnesenih podatkov. 

Priprava seznama 

oseb, pri katerih se 

napake ponavljajo z 

namenom 
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izboljšanja stanja, 

kontrola s strani 

posebej za to 

imenovane komisije 

Nabava 

(zagotavljane 

materialnih 

virov in 

potrebnih 

storitev) 

Netransparentnost 

javnega naročanja 

Pred oddajo javnih naročil je 

potrebno preveriti ponudbo 

in izdati enoznačno 

naročilnico 

Elektronske  

naročilnice se še ne 

izdajajo 

Izvajanje 

nezdravstveni

h storitev-

zunanji 

izvajalci 

Pogodbe za daljši časovni 

rok 

Pogodbe za daljši časovni 

rok vplivajo na proračun za 

več let 

Vnos odložnega 

pogoja za 

dolgotrajne pogodbe 

 

Večina predlaganih ukrepov za zmanjšanje tveganja je bilo realiziranih. Nekaterih ni bilo možno 

realizirati zaradi izpada kadra. Delno se aktivnosti prenesejo v leto 2023. 

9.2. Ocena zadovoljstva zaposlenih 
Anketa o zadovoljstvu zaposlenih v letu 2022 zaradi menjave vodstva ni bila še izvedena. Običajno 

se anketa izvede takoj v začetku leta za preteklo leto. Ker se je v začetku leta 2022 menjalo vodstvo 

zavoda, obstaja tveganje, da predlogi za ukrepe, ki bi izhajali iz rezultatov ankete, ne bi prinesli 

ustreznih rezultatov, zato se bo anketiranje izvedlo v letu 2023. 

Poleg anketiranja imamo vzpostavljen sistem spremljanja zadovoljstva zaposlenih preko rednih 

sestankov po službah. Žal pa opažamo, da je epidemija vplivala tudi na zadovoljstvo zaposlenih. 

Opažamo, da ljudje postajajo apatični, da jih veliko stvari zmoti, da v ospredje postavljajo 

individualne interes, čutiti je depresivno stanje. 

Druženja je bilo v letu 2022 več kot v prejšnjih letih, ki jih je zaznamovala epidemija. Izvedenih je 

bilo tudi veliko aktivnosti v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu, le-ti bodo predstavljeni 

v posebnem poglavju. 

Pomankanje zdravnikov in pritisk pacientov (tudi grožnje in psihično nasilje) vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih v zavodu. 

9.3. Ocena zadovoljstva pacientov 
V skladu z našimi poslovnimi usmeritvami smo po zaključku leta 2022 izvedli anketo o zadovoljstvu 

uporabnikov zdravstvenih storitev. Anketo smo izvedli samo elektronsko (v preteklih letih smo 

elektronsko anketiranje kombinirali z  anketo po pošti). Elektronsko anketiranje smo izvajali v 

januarju in začetku februarja, in sicer je bil poslan sms vsem pacientom, ki so v tem času obiskali 

ZD. 

Zavod je pri tokratnem preverjanju zadovoljstva pacientov pričel z drugačnim sistemom izvajanja 

anket in sicer: izvedli smo storitev INSATANTFEEDBACK anketiranje. Preko aplikacije Isoz21 

(informacijska podpora za zdravstvo) smo dostopali do baze  osebnih podatkov naših pacientov 

(mobilne telefonske številke) ter v primeru, ko je bil pacient obravnavan v našem zdravstvenem 

domu, smo mu poslali na njegovo mobilno številko anketo o zadovoljstvu. Pacient najprej 
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posplošeno oceni zadovoljstvo storitve ZD Trebnje v kategoriji ocen od 1 do 5. V primeru, da pacient 

poda odgovor, se mu pošlje tudi povezava do posamezne ankete. 

Anketiranje smo razdelili na več kampanji ter pripravili za vsako kampanjo vprašalnik. 

Razdelitev kampanji na: splošna ambulanta, pediatrija, logopedija / psihologija, zobna ambulanta, 

fizioterapija, medicina dela, prometa in športa, ginekologija, laboratorij, urgentna služba - NMP, 

patronaža, referenčna ambulanta in reševalna služba. 

Anketiranje se bo v bodoče izvajalo trikrat letno v eno- mesečnem časovnem obdobju. 

Izpolnjenih je bilo 369 anket. Za področje patronaže ni možno izvesti kvalitetne elektronske ankete, 

saj gre praviloma za starejšo nepokretno populacijo. Ravno tako nismo anketirali podjetji v zvezi s 

storitvami medicine dela. V anketiranje smo tokrat na novo vključili tudi službo NMP ter reševalno 

službo. 

Elektronski anketni vprašalnik je bil enak kot v preteklih letih. Za elektronsko anketiranje namreč 

ni primeren dolg vprašalnik. Z anketo smo predvsem želeli preveriti, kako so uporabniki zadovoljni 

z delovanjem osebja, nismo pa posebej preverjali zadovoljstvo s prostori in opremo. Opravičeno 

namreč predvidevamo, da so prostori in oprema primerni, oziroma optimalni glede na prostorske 

danosti. Zavedamo se problema parkiranja, ki ga ni možno rešiti na kratek rok. Anketiranci so imeli 

možnost tudi pisno izraziti svoje mnenje (odprto vprašanje). Izrazili so veliko pohval, največ 

pripomb pa je bilo na premalo parkirnih prostorov. 

Na osnovi anket ugotavljamo, da je zadovoljstvo pacientov na zelo visokem nivoju, saj je povprečno 

ocena 4,79 od 5. Tudi v bodoče se bomo trudili, da zadovoljstvo ostaja na podobnem nivoju. 

Tabela 45: Rezultati ocene zadovoljstva pacientov v letih od 2017-2022 

Področje 

Ocen

a 2017 

Ocen

a 2019 

Ocen

a 2020 

Ocen

a 2021 

Ocen

a 2022 

Ambulanta 3 – dr.  Petek (nadomeščal dr. Mihevc) 4,55 4,76 4,74 4,70 4,69 

Ambulanta 7 – dr. Žlajpah 4,31 4,79 4,84 4,80 4,78 

Ambulanta 4 –dr Šalda 4,53 4,74 4,65 4,94 4,86 

Ambulanta 12 – dr. Šekli 4,36 4,59 4,63 4,50 4,50 

Ambulanta 8 – dr. Mitić J.  4,47 4,74 / 4,43 4,24 

Ambulanta 8 – dr. Vovk (nadomeščala dr. Omahen) / / 4,20 4,57 4,72 

Ambulanta Mirna - dr. Tratar 4,70 4,86 4,79 4,70 4,68 

Ambulanta Mkg – dr. Pančur  4,54 4,59 4,63 4,59 4,41 

Ambulanta 14 – dr. Jenkole / 4,74 4,55 4,70 4,76 

Ambulanta 18 – dr. Barbo / / / 4,81 4,00 

Ambulanta šolska dr. Bahor / 4,77 0 4,83 4,80 

Ambulanta šolska dr. Mitić 4,58 4,79 4,95 4,88 4,50 

Ambulanta šolska dr. Hočevar / / / 4,84 4,68 

Ambulanta ginekologija dr. Zajc 4,57 4,82 5 / 4,95 

Ambulanta ginekologija dr. Franko Rutar / / / / 5,00 

DMS v ref.amb-skupaj 4,66 4,91 / / 4,80 

Patronaža  / / / / 4,88 

Reševalna služba / / / / 5,00 

Zobna  Trebnje- dr. Zore 3,76 4,5 5 4,86 5,00 
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Zobna  Trebnje- dr. Župevec (nadomeščanje dr. Tomič) 4,28 / 5 4,79 5,00 

Zobna  Trebnje- dr. Zupančič / / 4,67 4,83 4,25 

Zobna Mirna – dr. Godec 4,75 / 5 4,89 4,67 

Zobna Mokronog – dr.  Polić 4,80 4,3 4,75 4,81 4,75 

Zobna Mirna – dr. Tratar / / / / 5,00 

Zobna Trebnje- dr. Černe / / / 4,94 5,00 

Zobna Trebnje- dr. Istenič / / / / 4,75 

Fizioterapija- Šenica 4,68 / 4,8 4,68 5,00 

Fizioterapija- Podlesnik 4,83 / 0 5 5,00 

Fizioterapija-Kocjan 4,79 5 5 5 5,00 

Fizioterapija- Zupančič 4,99 5 5 5 5,00 

Fizioterapija-Vencelj 4,74 / 5 4,96 5,00 

Fizioterapija Modic / / / 4,81 5,00 

Psiholog 4,71 / 0 4,71 5,00 

Logoped 4,76 4,98 4,09 4,66 5,00 

Laboratorij 4,69 4,67 / / 5,00 

DMDPŠ 4,69 4,61 / / 5,00 

NMP / / / / 4,54 

POVPREČJE 4,68 4,81 4,79 4,78 4,79 

 

Podobna anketa o zadovoljstvu pacientov je stalno odprta tudi na spletni strani Ministrstva za 

zdravje. Pacienti se še ne poslužujejo omenjenega načina izražanja svojega mnenja. 

9.4. Pritožbe in pohvale pacientov 
Pritožbe in pohvala lahko pacienti vložijo preko spletne strani, preko nabiralnika, ki je lociran tako 

na sedežu zavoda, kot na zdravstvenih postajah, osebno pri vodjih, po telefonu in mailu.  

Svoje mnenje lahko pacienti podajo tudi preko spletne ankete Ministrstva za zdravje. Kljub 

različnim možnostim komentarje prejmemo samo preko maila, telefona ali v nabiralnik. 

Prejeli smo več pisnih  pohval in 2 pritožbi, v primeru ene pritožbe smo izvedli tudi izredni strokovni 

nadzor. 
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10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
Sestavni del letnega poročila zavoda je tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je 

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

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. 

Predstojniki oziroma poslovodni organi proračunskih uporabnikov so v skladu z določili Zakona o 

javnih financah (ZJF v nadaljevanju) in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ dolžni vzpostaviti delovanje, nadzor in stalno izboljševati sistem 

finančnega poslovodenja in notranjih kontrol, zagotavljati kadrovske in materialne vire ter pogoje 

za gospodarno, učinkovito in uspešno poslovanje zavoda. V ta namen morajo zagotavljati stalen 

obstoj učinkovite kadrovske politike in delovnih postopkov. 

Namen notranje revizije je krepitev in zaščita vrednosti naročnika kot proračunskega uporabnika z 

zagotavljanjem neodvisnih, nepristranskih in na podlagi ocene tveganj načrtovanih storitev 

podajanja mnenj, zagotovil in svetovanja, izboljševanja poslovanja naročnika kot proračunskega 

uporabnika, pomoč pri zagotavljanju uspešnosti in učinkovitosti upravljanja tveganj, kontrolnih 

postopkov in upravljanja naročnika kot proračunskega uporabnika. 

ZD Trebnje dejavnost notranjega revidiranja z zadevnega področja zagotavlja z najemom 

zunanjega izvajalca notranjega revidiranja. 

Storitve notranjega revidiranja je izvedla družba GM svetovanje, družba za svetovalne, 

računovodske in notranje-revizijske dejavnosti, d.o.o. 

NORMATIVNA PODLAGA IZVEDBE NOTRANJEGA REVIDIRANJA 

- Zakon 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); 

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 

(Uradni list RS, št. 72/02); 

- Usmeritve za notranje kontrole (Urad RS za nadzor proračuna, nov. 2004); 

- Usmeritve za državno notranje revidiranje (št. 0601-8/2014/38, Urad RS z,,a nadzor 

proračuna); 

- Usmeritve za izvajalce notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih v razmerah 

COVID-19 (Urad RS za nadzor proračuna, 4. 5. 2020). 
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IZVEDBA NOTRANJEGA REVIDIRANJA  

Notranja revizija je bila izvedena v obdobju od 5. 12. 2022 do 19. 12. 2022 na sedežu javnega zavoda 

ZD Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje in preko informacijsko-komunikacijske tehnologije zaradi 

preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19. 

Revizijske postopke sta opravila državna notranja revizorka mag. Ema Grošelj Lavtar in vodja 

notranje revizije, preizkušeni državni notranji revizor, Luka Vremec. 

Za zakonitost poslovanja, ki je bil predmet revizijskega pregleda v letu 2022 je bila do 28. 2. 2022 

odgovorna mag. Vera Rozman, direktorica, od 1. 3. 2022 dalje pa Karmen Lukše, mag. jav. upr., 

direktorica. 

OBRAVNAVANA TVEGANJA  

• tveganje neskladnosti delovanja zavoda z zadevnimi normativnimi akti in zakonodajo na 

področju izvajanja nujne medicinske pomoči. 

NAMEN NOTRANJEGA REVIDIRANJA / CILJ NOTRANJE REVIZIJE  

Namen notranje revizije je bil preveriti vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol za obvladovanje 

opredeljenih tveganj ter oceniti učinkovitost njihovega delovanja. 

Revizijska ocena 

Na podlagi notranjih revizijskih izidov povzemamo, da notranje kontrole, ki naj bi zagotavljale 

skladnost izvajanja dejavnosti dežurne službe in NMP glede na določila normativne podlage 

področja revidiranja niso bile vzpostavljene v zadostni meri in mestoma niso delovale zadovoljivo. 

Na podlagi notranje revizijskih izidov povzemamo, da so notranje kontrole, ki naj bi zagotavljale 

ustrezno izkoriščenost delovnega časa v NMP in dežurni službi glede na določila normativne 

podlage področja revidiranja sicer vzpostavljene, pri čemer pa zaradi sistemskih pomanjkljivosti in 

zakonodajnih kadrovskih omejitev niso delovale v zadostni meri. Optimalna izkoriščenost 

delovnega časa v dežurni službi in službi NMP je mogoča predvsem z uvedbo sistemskih kadrovskih 

sprememb in ukrepov ter centralizacijo prevozov na državnem nivoju. 

Obstajajo pa priložnosti za izboljšanje učinkovitosti obstoječih kontrolnih mehanizmov, kot je 

navedeno v priporočilih. Ukrepi bodo pripravljeni in izvedeni v letu 2023. 

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 2022 smo  opravili kontrolno presojo po standardu ISO 9001:2015. Prejeli smo tri neskladja: 

- Organizacija je vključila register tveganj v javno dostopen dokument na spletu "Program 

dela zavoda s finančnimi načrtom za leto 2022". Z vidika zunanjega komuniciranja pa javna 

objava Registra tveganj lahko vodi v zlonamerno interpretacijo interno ugotovljenih 

pomanjkljivosti in ne spodbuja zaposlenih k razkrivanju in razreševanju neskladnosti v 

delovnih procesih. 
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- Na steni v Dispanzerju za ženske je izobešen certifikat Bureau Veritas starejše izdaje o 

skladnosti z ISO 9001:2015. Ta neskladnost pa nima pomembnega vpliva na zmožnost 

organizacije za zagotavljanje zahtevane kakovosti svojih zdravstvenih storitev. 

- Neskladnosti se sistematično zapisujejo, ugotavljajo se tudi vzroki, vendar preveč površno. 

Neskladnost je manjša, saj ne vpliva na kakovost obravnave pacienta. 

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 naloge. 

Priporočila za izboljšanje izhajajo 

- Spremljanje zadovoljstva odjemalcev (izvedena anketa v letu 2022 in 2023) 

- Spremlja koristno podane predloge zaposlenih (predlogi so predvsem evidentirani oz. 

izhajajo iz sklepov sestankov oz. jih zaposleni podajo na letnih razgovorih ali pri izvedbi 

ankete o zadovoljstvu zaposlenih) 

- Spremljanje pritožb in pohval 

- Obravnava na sestanku vodji, delovnih skupin in vseh zaposlenih 

- Planiranje notranje presoje kakovosti (izvedba uvodnega sestanka ter sestanka po 

opravljenih notranjih presojah) 

- Izvedba notranje presoje (izdana priporočila, neskladnosti in dobre prakse, določitev 

vzrokov, odprava, korektivni/preventivni ukrepi, realizacija predlaganih ukrepov) 

- Vodstveni pregled (februar 2022) 

- Obvladovanje neskladnosti (zapisi o ugotovljenih nezaželenih dogodkih, incidentih, 

utemeljene pritožbe, napake, ugotovitve inšpekcijskih nadzorov in revizije, ugotovitve 

notranjih in zunanjih presoj SVK, reklamacije dobaviteljem,…) 

- Analiza podatkov (na vodstvenem pregledu, skrbniki procesov s kazalniki merijo uspešnost 

delovanja procesov, letni cilji kakovosti,…) 

- Registra tveganja 

V skladu s terminskim planom in možnostmi smo odpravljali neskladja in upoštevali priporočila, ki 

so bila ugotovljena v notranji presoji v oktobru 2022. Neskladja, ki so bila ugotovljena na kontrolni 

presoji smo delno odpravili že v letu 2022, del jih bomo opravili še v letu 2023 – register tveganja 

ne bo več javno dostopen dokument, v marcu 2023 bo izvedeno izobraževanje za notranje 

presojevalce sistema kakovosti. 
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V okviru poteka internih presoj smo opravili tudi interne strokovne nadzore pri zdravnikih, 

medicinskih sestrah in ostalih zdravstvenih delavcih in sodelavcih. Izveden je bil tudi en izredni 

strokovni nadzor. 

10.2. Neskladnosti in nadzori s strani zunanjih inštitucij 
Pri zagotavljanju neskladnosti proizvodov in storitev je najbolj pomembna samokontrola 

zaposlenih in nadzori nadrejenih. Vključeni pa smo tudi v kontrole zunanjih institucij. 

S strani zdravstvenega inšpektorata je bil opravljen nadzor nad čakalnimi knjigami in čakalnimi 

vrstami. Ugotovljene so bile nekatere programsko administrativne nepravilnosti (napačna šifra 

VZS), ki so bile v postavljenem roku odpravljene. 

Zbornica zdravstvene in babiške nega je opravila strokovni nadzor s svetovanjem že v letu 2021. 

Nadzor je bil obsežen. Ugotovljena je bila pomanjkljiva evidenca za zdravstvene delavce (vpis v 

register pri zbornici), ki je bila v roku dopolnjena. Podali so tudi precej priporočil, ki jih bomo v 

največji možni meri upoštevali. 

10.3. Nadzori s strani ZZZS v letu 2022 
PREDPISOVANJE UPRAVIČENOSTI DO NADOMESTILA PLAČE - (DR.PETEK-ŠTER MARIJA) št. postopka 

06020-248/2022 

Za obdobje  1.8.2020-30.11.2021 

Finančna škoda 376,34 eur 

Na osnutek zapisnika smo podali ugovor, ki pa ni bil upoštevan. ZZZS je podal naslednjo 

obrazložitev: Iz prilog je razvodno, da je bila odločba uspešno vročena delodajalcu zavarovane 

osebe dne 13.9.2021, prav tako tudi zavarovani osebi in v ZD Trebnje dr. Mariji Petek Šter. Iz 

pridobljenega podatka o pravomočnosti odločbe ZPIZ izhaja, da je bilo z vročitvijo vsem 

prejemnikom, saj je šlo za II. stopenjsko odločbo, ki postane dokončna z vročitvijo. 

PREDPISOVANJE NA LISTINE ZA URESNIČEVANJE OZZ - (SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA TER 

DISPANZER ZA ŽENE) 

Št. Postopka 06020-336/2022; za obdobje  1.1.2021-31.12.2021 

Finančna škoda     2.330,80 eur 

Na osnutek zapisnika smo podali ugovor, ki pa je bil delno upoštevan. V ugovoru smo navedli, da 

imajo pacienti več diagnoz in zato lahko pride do napačne izdaje naročilnice za medicinski 

pripomoček z načinom doplačila – oproščen. 

OBRAČUN STORITEV V DRUGIH ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTIH - (PATRONAŽA) št. postopka  06020-

454/2022 

Za obdobje  1.10.2021-31.3.2022 

Finančna škoda 100,00 eur  

Obračun napačno zaračunanih storitev v vrednosti 191,31 eur 

V nadzoru je bila preverjena pravilnost obračuna in beleženje storitev v breme obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. Ugotovitev nadzora; DN v rubriki 7-razlog obravnave napačno 
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izpolnjen, napačen obračun storitve prva kurativna obravnava pacienta in cepljenje proti covid 19, 

podvojen obračun storitev, napačno obračunane storitve… 

PREDPISOVANJE UPRAVIČENOSTI DO NADOMESTILA PLAČE - (DR.PTEK-ŠTER MARIJA) št. postoka 

06020-503/2022 

Za obdobje  1.1.2021-31.12.2021 

Finančna škoda 400,00 eur  

Na osnutek zapisnika je bil podan ugovor, ki pa ga Zavod ni upošteval. Kot izhaja iz Osnutka 

zapisnika, so bile nepravilnosti v obravnavanem primeru beležene daljše obdobje. Navajanje 

napačnih podatkov imenovanemu zdravniku, v daljšem časovnem obdobju, brez upoštevanja 

njegovih navodil. Obdobje začasne nezmožnosti od dela, v katerem osebna zdravnica ni 

posredovala pravilnih oz. popolnih podatkov na predlogih imenovanemu zdravniku od 1.3.2021-

.15.10.2021. 
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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 v skladu z danostmi na trgu dela 

• 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 31.12.2022 je bilo v zavodu zaposlenih 145 delavcev, kar je  11 več kot konec leta 2021. Z 

zaposlovanjem v zadnjem letu smo nadomeščali porodniške in bolniške odsotnosti, zaposlovali 

pripravnike in specializante. Na novo smo zaradi pomanjkanja kadra oziroma zaradi prenehanja 

pogodb o zaposlitvi zaposlili specialistko šolske medicine, dva zobozdravnika z licenco brez 

specializacije, analitika v laboratorijski medicini, psihologinjo, fizioterapevtko, diplomirano 

medicinsko sestro, štiri tehnike zdravstvene nege, pet zdravstvenih administratorjev, strokovno 

sodelavko v računovodski službi in čistilko. Zaposlili smo 3 pripravnike zdravstvene nege in štiri 

specializante zdravnike (tri za družinsko medicino in eno za pediatrijo) in enega specializanta 

zobozdravnika iz področja stomatološke protetike. Poleg 9 specializantov (pet specializantov 

družinske medicine, tri specializantke pediatrije in en specializant iz področja stomatološke 

protetike), 3 pripravnikov zdravstvene nege je bilo konec leta v zavodu zaposlenih 17 delavcev za 

določen čas: dva zobozdravnika, ena diplomirana medicinska sestra, , šest tehnikov zdravstvene 

nege,  pet zdravstvenih administratorjev, fizioterapevtka, čistilka in direktorica. 116 delavcev pa je 

bilo zaposlenih za nedoločen čas. 

Pet delavk, ki so na porodniškem dopustu, smo nadomestili s prerazporeditvami ali z dodatnimi 

zaposlenimi, pet delavk nismo nadomestili, to so:  specialistko družinske medicine, diplomirano 

medicinsko sestro na CKZ, inženirja laboratorijske biomedicine, laboratorijskega tehnika in 

specializantko pediatrije. Pripravniki in specializanti so bili financirani s strani ZZZS. S tem si 

ustvarjamo bazo kandidatov za prihodnje kadrovske potrebe. V študijskem letu 2022/2023 smo 

nadaljevali s štipendiranjem štirih  študentov medicine (dva štipendista sta na novo, ena je vpisana 

v absolventski staž). Z njimi bomo v prihodnosti skušali reševati pomanjkanje zdravnikov. 

Podanih je bilo enajst odpovedi pogodbe o zaposlitvi; sedem pogodb za nedoločen čas in štiri 

pogodbe za določen čas. Štiri pogodbe so bile prekinjene zaradi izteka pogodbenega roka, dve pa 

zaradi upokojitve. Zdravstveni dom Trebnje je tekom leta 2022 tako zapustilo 17 delavcev. 

Zaposlili smo 26 delavcev in sicer:  eno specialistko šolske medicine, dva zobozdravnika brez 

specializacije z licenco, eno specializantko pediatrije, tri specializante družinske medicine, enega 

specializanta iz stomatološke protetike, eno psihologinjo, eno strokovno delavko v računovodski 

službi, enega analitika v laboratorijski medicini, eno fizioterapevtko, eno diplomirano medicinsko 



  Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2022 

Stran - 97 

sestro,  štiri tehnike zdravstvene nege, pet zdravstvenih administratorjev, čistilko in tri pripravnike 

zdravstvene nege. 

Med zaposlenimi je 8 invalidov, od tega štirje delajo krajši delovni čas. Za krajši delovni čas so 

zaposleni še:  dva zobozdravnika in dve fizioterapevtki; štiri delavke pa uveljavljajo starševsko 

varstvo. 

Tabela 46: Struktura zaposlenih po stopnjah izobrazbe in poklicih na dan 31.12. v letih 2018-2022 

Stopnja izobrazbe: 
Leto 

2018 

Leto 

2019 

Leto 

2020 

Leto 

2021 

Leto 

2022 

VII in VIII. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 63 67 72 76 79 

Zdravnik 21 19 20 21 22 

Zobozdravnik 6 9 7 8 10 

Diplomirana medicinska sestra 23 26 31 32 31 

Diplomirani fizioterapevt 6 6 7 6 7 

Diplomirana babica    1 1 

Specialist medicinske biokemije 1 1 1 1 1 

Diplomirani inženir laboratorijske biomedicine 1 1 1 1 1 

Analitik laboratorijske medicine     1 

Logoped in psiholog 3 3 3 4 3 

Kineziolog, dietetičarka 2 2 2 2 2 

VI. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 2 3 0 0 0 

Višja medicinska sestra 0 0 0 0 0 

Socialni delavec 1 1 0 0 0 

Delovni terapevt 1 1 0 0 0 

Inženir farmacije 0 1 0 0 0 

V. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 39 39 43 43 50 

Zdravstveni tehnik 34 34 37 37 39 

Laboratorijski tehnik 4 4 5 5 5 

Zdravstveni administrator 0 0 0 0 5 

Zobotehnik 1 1 1 1 1 

NEZDRAVSTVENI DELAVCI IN PRIPRAV. 17 19 14 15 16 

SKUPAJ: 121 128 129 134 145 

 

V zadnjih letih se konstantno povečuje delež zaposlenih s VII. in VIII. stopnjo izobrazbe). 

Povprečna starost zaposlenega v zavodu je bila 42,14 let. Glede na leto 2021 se je nekoliko 

zvišala. 

11.2. Izobraževanje v letu 2022 
V letu 2022 sta dva zdravnika nadaljevala z opravljanjem modulov v okviru specializacije iz 

družinske medicine, dve specializantki sta opravljali specializacijo iz pediatrije, trije specializanti so 

pričeli s specializacijo iz družinske medicine, ena specializantka je pričela s specializacijo iz 

pediatrije in en specializant s specializacijo iz stomatološke protetike. 
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Z načrtovanim izpopolnjevanjem in usposabljanjem so zaposleni delno pridobivali potrebna znanja 

za učinkovito izvrševanje del in nalog, saj je bilo v letu 2022 izobraževanje zaradi epidemiološke 

situacije še vedno  omejeno. V obseg izobraževanja se štejejo tudi interna izobraževanja, ki so 

obvezna za poklicne skupine, katerim so namenjena. 

V letu 2022 smo zaprosili za donatorska sredstva za izvedbo izobraževanj v višini 1.250,00 EUR. 

V letu 2022 smo  organizirali  interno izobraževanje na temo »Tečaj oživljanja za zaposlene ZD 

Trebnje«, ki se je izvedlo za vse zaposlene v štirih skupinah, delavnico »Higiena rok in prenos 

okužb«,  delavnico na temo »Uporaba sodobnih oblog za rane« in izobraževanje o sistemu čiščenja 

v ZD Trebnje. Interna strokovna izobraževanja za zdravnike praviloma potekajo v okviru rednih 

petkovih tedenskih sestankov. 

Tabela 47: Usposabljanje in izobraževanje v letu 2022 

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 4 18 

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 ) 

49 133 

3. Vsebine iz področja zdravstvene nege 

bolnika na domu in  babiške 

zdravstvene nege 

Patronažna 

služba 

8 62 

4. Ostale vsebine z medicinskega 

področja 

Vse službe 51 122 

5. Vsebine iz področja ustne higiene, 

stomatologije, protetike, zobnih 

bolezni in endodontije. 

Zobna 

ambulanta 

10 21 

6. Vsebine iz laboratorijskega področja  Laboratorij 6 9 

7. Referenčne sestre Področje 

preventive 

4 11 

8 CKZ in preventiva Področje 

preventive 

5 31 

INTERNA IZOBRAŽEVANJA 

9. Varstvo pri delu Vse službe 56  

10. Interna strokovna srečanja za 

zdravnike (več srečanj) 

Zdravniki, 

občasno DMS, 

SMS 

22  

11. Tečaj oživljanja za zaposlene Vse službe 124  

12. Uporaba sodobnih oblog za rane Vse službe 17  

13. Higiena rok in prenos okužb Vse službe 66  



  Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2022 

Stran - 99 

14. Sistem čiščenja v ZD Trebnje Čistilke 5  

 SKUPAJ:  427 407 

 

Tabela 48: Število dni odsotnosti po profilih zaradi izobraževanja v letih 2020- 2022 

Delovno mesto Število dni 

2020 

Število dni 

2021 

Število dni 

2022 

Zdravniki in specializanti (vključno z moduli) 28 55 107 

Zobozdravniki 14 18 15 

Diplomirane medicinske sestre 27 72 134 

Zdravstveni tehniki, medicinske sestre 3 3 33 

CKZ in preventiva  16 28 33 

Ostali (UPR.+FTH.+LAB.+log.+psih.+reš) 26 82 85 

 

V letu 2022 je bilo skupaj  407 dni zunanjega strokovnega izobraževanja kar je 57,75 % več kot v 

letu 2021. Povprečno število dni strokovnega izobraževanja na zaposlenega je 2,8 dni. 

Tabela 49: Dnevi izobraževanje glede na število zaposlenih, ki so se udeležili izobraževanja 

Dni izobraževanja Število zaposlenih 

0 dni 50 

1 dan 12 

2 dni 24 

3 dni 22 

4 dni 9 

5 dni 6 

6 dni 2 

7 dni 3 

8 dni 3 

9 dni 3 

Več kot 10 dni 11 

SKUPAJ 145 

 

Vsaj enega zunanjega izobraževanja se je udeležilo 65,52  % zaposlenih (v letu 2021 66,4 %). Za 

izobraževanje (samo kotizacije, brez stroškov prevoza, dnevnic in nastanitev) smo porabili  

34.821,84 EUR. 

11.3. Izraba delovnega časa 
Izraba delovnega časa delavcev je izračunano iz opravljenih ur rednega dela oziroma iz ur 

odsotnosti. Od 135,5 delavcev iz ur je bilo odsotnih 39,6 delavcev, kar predstavlja 29,2 % vseh 

delavcev. Skupno odsotnosti v breme Zdravstvenega doma Trebnje (dopusti, prazniki, strokovno 

izpopolnjevanje in boleznine do 30 dni)  predstavljajo 24,7  delavcev ali 18,2 %. 
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V tabeli 50 je prikazana tudi izkoriščenost delovnih dni na povprečnega delavca Zdravstvenega 

doma. Povprečen delavec dela 184,1 dni, za 75,9 dni pa je različnih odsotnosti. 

Boleznine v breme zdravstvenega doma znašajo 8.863 ur oziroma 3,1 % glede na vse efektivne ure, 

v breme drugih plačnikov pa 30.931 ur oz.11%. To pomeni, da je na povprečni delovni dan odsotnih 

19,2 delavcev zaradi bolniške, porodniške  in ostalih odsotnosti v breme ZZZS. Absentizem 

predstavlja veliko težavo za organizacijo dela. 

Poleg navedenega je v tabeli prikazana še razporeditev delavcev v dopoldansko, popoldansko in 

nočno redno delo. V letu 2022 je bilo izplačanih 8.439 nadur. 
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Tabela 50: Analiza izrabe delovnega časa zaposlenih v letu 2022 

vrsta izplačila 

število 

izplačani

h ur 

letna 

obvezn.št

. ur na 

del. 

število 

delavce

v iz ur 

% 

dele

ž št. 

del. 

iz ur 

pop. izkor. 

delovnih dni 

pop. 

izk.iz 

dni v 

brem

e JZZ 

2 3 4 5=3/4 6 

7=6*letno št. 

del.dni 8 

redno delo 199.502 2080 95,9 70,8 184,1 206,8 

redno delo krajši del čas (36 ur)   2080 0,0 0,0 0,0 0,0 

redno delo polovični del. čas   2080 0,0 0,0 0,0 0,0 

redno delo - SDČ   2080 0,0 0,0 0,0 0,0 

prosti dan (iz turnusa,dežurstva) 0 2080 0,0 0,0 0,0 0,0 

SKUPAJ 199.502   95,9 70,8 184,1 206,8 

dopoldanska izmena 144.990   69,7 51,5 133,8 150,3 

popoldanska izmena 48.155 2080 23,2 17,1 44,4 49,9 

nočna izmena 5.439 2080 2,6 1,9 5,0 5,6 

prosti dnevi za redno delo ob vikendih 918 2080 0,4 0,3 0,8 1,0 

              

dopust + ost. ods. 32.834 2080 15,8 11,7 30,3 34,0 

praznik 6.859 2080 3,3 2,4 6,3 7,1 

strok. izpopolnjevanje 2.783 2080 1,3 1,0 2,6 2,9 

boleznine do 30 dni, čakanje na delo, 

karantena, višja sila-varstvo otrok, 

nadomestilo po 7.ods.137čl.ZDR 8.863 2080 4,3 3,1 8,2 9,2 

SKUPAJ odsot. v breme ZD TREBNJE 51.339 2080 24,7 18,2 47,4 53,2 

boleznine nad 30 dni, spremstvo, 

krvodajalstvo, izolacija,… 13.649 2080 6,6 4,8 12,6   

nega druž. člana 2.418 2080 1,2 0,9 2,2   

porodni dopust, očetovski dopust 14.863 2080 7,1 5,3 13,7   

invalidnina + ost. refund. 0 2080 0,0 0,0 0,0   

SKUPAJ odsot. v breme drugih 30.931   14,9 11,0 28,5   

ODSOTNOSTI SKUPAJ 82.270   39,6 29,2 75,9   

              

SKUPNO ŠTEVILO UR  281.771   135,5 

100,

0     

ŠTEVILO DELOVNIH DNI V LETU 2022 (260 

dni) 260       260,0 260,0 

Skupaj brez odsot. v breme drugih 250.841   120,6       

              

NADURE 8.439 2080 4,1   7,8   

DEŽURSTVO 0 2080 0,0   0,0   

              

SKUPAJ DELAVCI IZ UR 259.280   124,7       

DELAVCI iz ur glede na letno obveznost 2080 

ur     124,7       

DELAVCI iz ur brez odsotnosti 207.941   100,0       
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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 s spremembami in 

dopolnitvami) in na osnovi vloge zainteresiranih zaposlenih je ZD Trebnje izdal v letu 2022 sedem 

soglasij zdravstvenim delavcem (štiri soglasja so bila izdana še v letu 2021 z veljavnostjo v letu 

2022), zaposlenim  v Zdravstvenem dom Trebnje za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem 

javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost. 

Izdali smo tri soglasja za delo zdravnikov, eno soglasje za delo zobozdravnika, eno soglasje za delo 

zdravstvenih delavcev in eno soglasje za delo fizioterapevta pri drugih delodajalcih v zdravstveni 

dejavnosti. 

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 in za dodatne obremenitve (število 

opredeljenih). 

Z zunanjimi izvajalci smo imeli v letu 2022 sklenjene pogodbe za opravljanje sledečih dejavnosti: 

- Za delo v ambulanti nujne medicinske pomoči s šestimi zdravniki  

- Za delo v psihiatrični ambulanti Dob s psihiatrom  

- Za delo v splošni ambulanti Dob z eno zdravnico  

- Za delo psihologa v ambulanti Dob s psihologinjo  

- Za delo v ambulanti DSO s tremi zdravniki 

- 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 kliničnega farmacevta  na področju farmacevtske svetovanja 

- Zunanje izvajalce zobne tehnike 

Izdali smo tudi nekaj soglasji za delo naših zaposlenih pri drugih izvajalcih: 

• Zdravniku medicine dela za delo v ZD Melika 

• Trem zobozdravnikom za delo v drugih zobnih ambulantah 

• Trem pediatrinjam za delo v PUC SB NM 

• 1 zdravstvenemu tehniku za delo pri odvzemih brisov  

• SMS za delo v DSO 

• DMS za delo v UKC Ljubljana 

• 1 zdravstvenemu tehniku za dežuranje na prireditvah 

Od vseh izdanih soglasij 5 prosilcev ni opravilo nobene ure na osnovi teh soglasij. Vsi zaposleni, ki 

so prejeli soglasje, namreč mesečno dostavijo poročilo o opravljenih urah, ki jih evidentiramo v 

ustrezno zbirko podatkov. 

11.5. Promocija zdravja na delovnem mestu 
Program promocije zdravja na delovnem mestu je namenjen ohranjanju in krepitvi telesnega in 

duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih. Promocija zdravja na delovnem mestu so 

sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse 

delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
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zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem 

povezanega življenjskega sloga. 

Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za 

izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo: 

• izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja, 

• omogoča sodelovanje vseh zaposlenih, 

• je integrirana v vse pomembne odločitve in v vsa področja organizacije, 

• so vsi ukrepi in programi strukturirani po ciklu reševanja problemov, ki se začne z analizo 

potreb, nadaljuje pa z določitvijo prioritet, načrtovanjem, implementacijo, kontinuiranim 

nadzorom ter evalvacijo, 

• vključuje ukrepe, ki so usmerjeni tako v posameznika kot v delovno okolje, 

• združuje strategije zmanjševanja tveganja s strategijami razvoja zaščitnih dejavnikov in 

izboljšanja zdravja zaposlenih. 

Dobro zdravje je predpogoj za dobro in uspešno življenje in delo – tako za posameznika, kot za 

delovno organizacijo. 

Program za leto 2022 je bil sprejet v začetku meseca marca na sestanku članov skupine, direktorice 

in strokovnega vodje. O letnem programu Promocije zdravja so zaposleni bili obveščeni preko 

glasila ZD Trebnje – Utrip, na voljo pa je v vpogled v mapi »Skupno«, do katere lahko dostopa vsak 

zaposleni. 

Izvedba aktivnosti v letu 2022 

V letu 2022  je bilo izvedenih 14 od 19 načrtovanih programov aktivnosti. Izvedeni so bili naslednji: 

- Izobraževanje s področja aktivnega medicinskega oddiha v dveh skupinah (15 

udeležencev), 

- Odsotnost enega delovnega dneva z nadomestilom plače za medicinsko programiran 

oddih, 

- Spomladanski pohod po bližnji okolici (Regratov piknik),  

- Nočna desetka Portorož,  

- Kostanjev pohod s Priče, 

- Skupinske vadbe za zaposlene, 

- Promocija ustnega zdravja,  

- Prirejanje slikarskih razstav, 

- Izdajanje glasila ZD Trebnje, 

- Druženja v prostem času – organizacija Sindikata, 

- Poletni tabor z zdravstvenimi vsebinami za otroke zaposlenih v ZD Trebnje, 

- »Sadje v pisarno«, 

- Športna oprema- majice za vse zaposlene, 

- Brezplačna UZ preiskava. 

Aktivnosti, ki so bile načrtovane, a niso bile izvedene: testiranje za oceno telesne pripravljenosti, 

izvedba delavnic sproščanja, Ljubljanski maraton, planinski izlet. 

Vse neizvedene aktivnosti, razen udeležbe na Ljubljanskem maratonu, so načrtovane za leto 2023, 

saj nam jih  v letu 2022, predvsem zaradi kadrovskih stisk, ni uspelo izvesti. Aktivnost »Ljubljanski 

maraton« ni bila izvedena zaradi premajhnega števila prijav. 
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Konec meseca decembra 2022 in v začetku januarja 2023 je bila s pomočjo anketnega vprašalnika 

med zaposlenimi izvedena raziskava v zdravstvenem domu Trebnje o programu Promocija zdravja 

na delovnem mestu z namenom prevetritve programa in približanju željenim vsebinam, ki jih 

zaposleni vidijo kot pomembne za zdravje delavcev, spodbujanje zdravega življenjskega sloga 

posameznika ter spodbujanje pozitivnih družbeno socialnih stikov med zaposlenimi. Izsledki bodo 

upoštevani v programu za leto 2023. 
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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. V okviru investicijskega vzdrževanja smo v  letu 

2022 izvedli prenovo izpraznjenih prostorov v pritličju – ambulantni prostori s previjalnico, prostori 

za patronažno službo ter prostor za izolacijo. Povečali smo tudi prostore laboratorija in posledično 

spremenili namembnost nekaterih drugih prostorov (sejna soba). Prostori laboratorija so bili 

premajhni in kot taki neustrezni za varno delo, uredila se je tudi ustrezna čakalnica. Investicija bo 

končana v februarju oz. marcu 2023, ko je napovedan tehnični pregled prostorov. 

Zaradi iztrošenosti je bila potrebna zamenja talnih oblog v najbolj obremenjenih področjih.  

Investicije so bile v celoti financirane iz sredstev amortizacije oz. lastnih sredstev – presežka iz 

preteklih let. 

Ob koncu leta je bilo dobavljeno tudi novo reševalno vozilo z opremo, vozilo smo sicer naročili že 

v začetku leta, vendar zaradi težav dobavitelja le-to še ni dobavljeno. V začetku leta smo nabavili 

tudi novo vozilo za patronažno službo. 

Od večjih investicij sta bila v tem letu realizirana tudi dva zobozdravstvena stroja s pripadajočimi 

inštrumenti. 

V manjšem delu smo investirali tudi v pohištveno opremo, večji del predstavlja ureditev nove 

zobozdravstvene ambulante. Nekaj investicij oz. nabav medicinske opreme predvsem v službi NMP 

je še v teku, dobave niso še realizirane zaradi dolgih dobavnih rokov. 

Nabava osnovnih sredstev je potekala skladno s finančnim načrtom. Za te namene smo porabili 

347.202,71 EUR: Največja investicija iz tega sklopa je bila nabava reševalnega vozila ter dva 

zobozdravstvena stroja, defibrilator, ekg, analizator,.. Za potrebe patronažne službe smo nabavili 

osebni avto. 

Ponovno smo veliko vlagali v informacijsko podporo, tako za programsko opremo in licence, kot za 

strojno opremo. V ta namen smo prenovili tudi strežniško sobo – ureditev komunikacijskih povezav 

in diskovne police. Ostale nabave smo poskušali čim bolj razpršiti med vse dejavnosti, glede na 

njihove potrebe. 

Tabela 51: Nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2022 

OSNOVNO SREDSTVO, DROBNI INVENTAR VREDNOST V EUR 

Osebno vozilo Škoda Fabia 12.518,32  

Reševalno vozilo 119.678,97  

Nosila 10.887,30  

Stol 4.970,30  

Torba rocksnake 769,20  

Defibrilator LP15 20.354,50  

Voziček za preveze (2) 1.545,74  

Elektromeh.medic.tehtnica 751,52  

Lučka za obsevanje ran 1.274,60  

InterX (fizioterapija) 7.079,96  

AED omarica                                 476,40  
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EKG s tiskalnikom                           14.804,70  

Model trupa in glave, Higienska postaja (2), Inhalator (2)                             1.072,42  

Sterilizator                              3.904,00  

iPhone (2)                             2.064,00  

Mobitel                                  167,99  

Led prikazovalnik (NMP)                                 695,40  

UPS                             1.205,24  

Računalnik (11)                           14.338,42  

Diskovna polica                           14.469,20  

Tiskalniki (5)                             1.221,22  

Čitalniki kartic (10)                                 310,55  

Stol Spinalis (2)                             1.332,00  

Stol V512 (14)                             1.996,84  

Centrifuga                             2.912,93  

Atellica analizator                             8.094,70  

Atellica analizator (donacija)                             8.094,70  

Cobas h 232 (2)                             1.855,12  

Sediko M10 (2)                             4.538,40  

AFS 8D za pripravo čiste vode                             8.992,44  

Trezor                                 343,99  

Stol  (7)                                 683,69  

Hladilnik (3), mikrovalnovna pečica                                 589,80  

Pohištvo pediatrija                                 525,00  

Kolenčnik - 2x (za zobni stroj)                             2.119,14  

Pohištvo zobna nova amb.                             7.200,20  

Prenova zobne ambulante                             3.557,76  

Mešalec amalgama (donacija)                                 347,21  

Zobni stroj (2), kolenčnik, turbina, ročnik, stolčki                           51.235,46  

Kontejner zaprt, kovinski pokrov                             3.202,13  

Ušesne brizge, brizge karpulne, otoskopi, stetoskopi, merilniki 

krv.tlaka, škarje, sonde, pincete, tlačilci,… 
                            5.021,25  

Skupaj nabave 2022 347.202,71 

 

Vse investicije so bile financirane z lastnimi sredstvi, brez kreditov. Pridobili pa smo nekaj 

nepovratnih sredstev in sicer v obliki donacije za laboratorijski analizator v vrednosti  8.094,70.  
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Pri pripravi poročila so, poleg odgovorne osebe, sodelovali: 

1. Vesna Kurent 

2. Jelka Ajdič 

3. Barbara Femec 

4. Mateja Šribar 

5. Darinka Oštir Mevželj 

6. David Zupančič 

7. Davor Polić 

8. Tjaša Glavan 

9. Hedvika Renko 

10. Majda Gačnik  

11. Janja Ahlin  

12. Janja Skoporc 

13. Darinka Kocjan 

14. Mojca Mihevc 

15. Špela Jenkole 

16. Jana Zajc 

17. Zdenko Šalda 

18. Elizabeta Žlajpah 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

ZA LETO 2022 
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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 in 80/19) – 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 01.01.2022 do 31.12.2022 

• 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 
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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 

31.12.2022. 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 

31.12.2022. 

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 

Naziv konta 2021 2022 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 

 

3.979.865 

4.001.220 

0 

 

7.981.085 

 

 

878.388 

7.102.697 

 

7.981.085 

 

4.444.734 

4.293.636 

0 

 

8.738.370 

 

 

1.008.172 

7.730.198 

 

8.738.370 

 

112 

107 

- 

 

109 

 

 

105 

109 

 

109 
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Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja Zdravstvenega doma Trebnje znašajo 8.738.370 EUR in 

so v primerjavi z letom 2021 višja za 9 %. 

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 

Naziv konta Kont

o 

Nabavn

a 

vrednost 

Poprave

k 

vrednost

i 

Povečanj

e 

Amortizacij

a 

Neodpisan

a vrednost 

NEOPREDMETENA 

SREDSTVA 

00 117.574 

 

102.249 

 

0 7.654 

 

7.671 

 

ZEMLJIŠČA  02 42.387 - - - 42.387 

ZGRADBE 02 4.997.84

9 

 

1.754.016 

 

455.135 

 

126.021 

 

3.572.946 

 

OPREMA, DROBNI 

INVENTAR 

04 3.162.91

6 

 

2.487.584 

 

382.573 

 

236.175 

 

821.730 

 

SKUPAJ 

NEOPREDMETEN

A IN 

OPREDMETENA 

OS V 

UPRAVLJANJU 

 

8.320.72

5 
4.343.850 837.708 369.850 

 

4.444.734 

 

 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2021 

 

2022 

 

Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    
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002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    

003 Dolgoročne premoženjske pravice 116.581 117.574 101 

005 Druga neopredmetena sredstva      

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj      

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi 993 0 0 

 - Inventurni odpis 0 0   

00 Skupaj AOP 002 117.574 117.574 100 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 102.249 109.903 107 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 15.325 7.671 50 

 

• NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN AČR 

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi izkazujemo naložbe v premoženjske pravice. V letu 

2022 nismo realizirali neopredmetenih dolgoročnih sredstev. 

• 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 31.12.2022 znaša 42.387 EUR. 

ZGRADBE: Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2022 povečala zaradi izvedbe projekta 

»Prenova zobne ordinacije« v višini 3.557,76 EUR. Neodpisana vrednost zgradb znaša 3.572.946 

EUR. 

konto Naziv konta  2021 2022 Indeks 

020 Zemljišča 42.387 42.387 100 
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021 Zgradbe 4.997.849 5.001.406 100 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine    0 

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 2.989 451.577 15.108 

029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe    0 

02 Skupaj AOP 004 5.043.224 5.495.370 109 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 1.754.016 1.880.037 107 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   3.289.208 3.615.333 110 

 

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 2022 je bila nabavljena oprema 

v vrednosti 359.379,19 EUR in drobni inventar, ki ga vodimo v razredu 0, v vrednost 15.099,22 EUR. 

Tabela št.: 3 Večje nabave opreme v letu 2022 

Vlaganja v OS in nabava opreme Nabavna vrednost 

Oprema - nabava 2022* 374.478,41 

*vsebinski pregled nabav neopredmetenih osnovnih sredstev je podrobneje predstavljen v tabeli 

št. 51 Poslovnega poročila za leto 2022 

V izkazu »Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev« 

izkazujemo stanje in gibanje teh sredstev v letu 2022 (povečanja, zmanjšanja, inventurni odpisi). 

konto Naziv konta  2021 2022 Indeks 

040 Oprema 2.663.037 2.937.006 110 

041 Drobni inventar 499.879 493.204 99 

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  38.928   

049  Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe      

04 Skupaj AOP 006 3.162.916 3.469.138 110 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 2.487.584 2.647.408 106 
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053 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena 

osnovna sredstva v tuji lasti 

 
    

04-05 Sedanja vrednost opreme 675.332 821.730 122 

 

 

• 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 75.097,12 EUR. 

Tabela št.: 4 Izločena osnovna sredstva v letu 2022 

konto Izločena osnovna sredstva  V EUR 

003 000 Premoženjske pravice  4.287 

021 000 Zgradbe v upravljanju  0 

040 000 Oprema  41.832 

041 000 Drobni inventar  17.063 

041 001 Drobni inventar  4.712 

320 101 Avtoplašči   7.203 

 SKUPAJ  75.097,12 

 

b) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Tabela št.: 5 Gibanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev 

konto Naziv konta 2021 2022 Indeks 

10 Denarna sredstva v blagajni 40 40 100 

11 Dobroimetje pri bankah 3.446.789 3.915.515 114 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 111.383 116.718 104 

13 Dani predujmi 316 0 - 

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta 

402.608   196.871 

 

49 

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 0 - 

17 Druge kratkoročne terjatve 39.208 64.072 136 

19 Aktivne časovne razmejitve 421 421 100 
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 SKUPAJ 4.001.220 4.293.636 132 

 

Denarna sredstva v blagajni predstavljajo gotovino v glavni blagajni do višine določenega 

blagajniškega maksimuma. Denarna sredstva v blagajni je popisna komisija popisala na dan 

31.12.2022 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 31.12.2022 so znašala 3.915.514,55 EUR. 

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znašajo 116.717,69 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,4 % 

celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. 

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. 

Kratkoročne terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov znašajo 196.871,31 EUR in so v 

primerjavi z letom 2021 nižje. 

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za refundacije boleznin ZZZS pri plačah za mesec 

december 2021 ter ostale kratkoročne terjatve (plačilne kartice, akontacija DDPO). 

Na aktivnih časovnih razmejitvah izkazujemo vnaprej plačane naročnine za leto 2023. 

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.: 6 Gibanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev 

konto Naziv konta 2021 2022 Indeks 

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme 506 435 86 

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 364.002 424.167 117 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 242.208 459.363 190 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 93.249 92.291 99 

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta 

178.423 

 

31.917 

 

18 

 

25 Kratkoročne obveznosti do financerjev 0 0 - 

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 0 - 
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29 Pasivne časovne razmejitve 0 0 - 

 SKUPAJ 878.388 1.008.172 115 

 

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2022 znašajo 1.008.172,39 EUR in so v primerjavi s 

predhodnim letom višje za 15 %. 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme na dan 31.12.2022 znašajo 434,82 EUR. 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2022 znašajo 424.166,63 EUR. Obveznosti 

do zaposlenih se nanašajo na obveznost izplačila plač za mesec december 2022 ter obveznost za 

izplačilo redne delovne uspešnosti za obdobje 7-12/2022. Obveznosti do zaposlenih so bile v celoti 

poravnane v januarju 2023. 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2022 znašajo 459.363,08 EUR. 

V letu 2020 sprejeti Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list 

RS, št. 152/2020; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) je določil drugačne plačilne roke za javne 

zdravstvene zavode. ZUOOP je posegel v Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, 

št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP-1) in Zakon o interventnih ukrepih za 

zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika 

Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7; v nadaljnjem besedilu: ZIUFSZZ) ter 

določil plačilne roke za javne zdravstvene zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti. 

Ne glede na 11. člen ZPreZP-1 ter 9. in 20. člen ZIUFSZZ je v skladu s prvim odstavkom 19. člena 

ZZUOOP za javne zdravstvene zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti, določen 

plačilni rok 60 dni. 

Druge kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznosti iz naslova plač za mesec december 

2022 in na obveznosti iz naslova podjemnih pogodb za mesec december 2022. 

konto Naziv konta  2021 2022 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 70.280 78.187 111 

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 
15.825 7.963 50 

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od 

prejemkov zaposlenih 
7.144 6.140 86 

23 SKUPAJ 93.249 92.291 99 

 

Največja stanja kratkoročnih obveznosti po partnerjih – neposredni in posredni uporabniki 

enotnega kontnega načrta izkazujemo pri: 

- Nacionalni laboratorij, 



  Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2022 

Stran - 117 

- Dolenjske lekarne Novo mesto, 

- Splošna bolnišnica Novo mesto, 

- Zavod RS za transfuzijsko medicino, 

- Nacionalni inštitut. 

 

 

Konto Naziv konta  2021 2022 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 308 218 71 

241 
Kratkoročne obveznosti do proračunov 

občin 

0 
0 - 

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna države 

172.167 
17.159 10 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračunov občin 

5.948 
14.540 244 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0 0 - 

 - ZZZS 0 0 - 

 - ZPIZ 0 0 - 

24 SKUPAJ 178.423 31.917 18 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so posredni ali neposredni 

uporabniki občinskega ali državnega proračuna na dan 31.12.2022 znašajo 31.917,26 EUR. 

Zdravstveni dom Trebnje na dan 31.12.2022 ne izkazuje kratkoročnih obveznosti  iz 

financiranja. 

b) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti, med katerimi izkazujemo prejeta sredstva v upravljanje in 

presežek prihodkov nad odhodki, predstavljajo 89 % pasive bilance stanja. Pretežni del virov 

predstavljajo obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva na kontu 92 in 98. 

Tabela št.: 7 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

konto Naziv konta 2021 2022 Indeks 

92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 52.760 45.313 86 

96 Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 - 

980 Obveznosti za opredmetena in 

neopredmetena sredstva v upravljanju 

3.927.105 4.399.421 112 

985 Presežek prihodkov nad odhodki 3.122.832 3.285.464 105 
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 SKUPAJ 7.102.697 7.730.198 109 

 

 

 

Tabela št.: 8 Namenska sredstva prejeta od občin ustanoviteljic  v letu 2022 

OBČINA USTANOVITELJICA ZNESEK V EUR 

OBČINA TREBNJE  0 

OBČINA ŠENTRUPERT  0 

OBČINA MOKRONOG – TREBELNO  0 

OBČINA MIRNA 0 

SKUPAJ 0,00 

 

Zmanjšali smo stroške amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev 

(462009) v znesku 73.579,31 EUR. 

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2022 znašajo 4.399.420,66  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.: 9 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 

01.01.2021 

3.315.094,85 149.749,65 55.110,02 407.150,50 3.927.105,02 

 

NAMENSKA 

SREDSTVA 

2021 

    0,00 

ZMANJŠANJE 

AMORTIZACIJE 

V BREME VIRA 

32.791,73 12.453,36 2.601,96 843,96 57.691,01 

USKLADITEV 

31.12.2021 

530.006,65    530.006,65 

SKUPAJ 3.812.309,77 128.296,29 52.508,06 406.306,54 4.399.420,66 
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Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki 

STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK 

stanje na dan 31. 12. 2021 3.122.832,41 

+ prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev 

po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 

 

-    530.006,65 

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka  (iz priloge 3 – AOP 891) 

 

+  692.638,26 

- 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. 2022 3.285.464,02 
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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: 1 Struktura prihodkov 2022 

Zdravstveni dom Trebnje je v letu 2022 realiziral 8.100.443 EUR celotnih prihodkov, kar je 12 % 

manj kot v letu 2021. 

Podrobnejši prikaz prihodkov in primerjave s predhodnim letom prikazujemo v nadaljevanju. 
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Tabela št.: 10 Struktura prihodkov v letih 2021  in 2022 

PRIHODKI 2021 2022 Indeks 

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 

(po pogodbi ZZZS) 

5.223.123 5.798.290 111 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, 

sekundarijev in specializantov 

162.278 263.139 162 

Prihodki od dodatnega prostovoljnega zavarovanja 794.090 937.473 118 

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih 

storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, 

ostalih plačnikov, konvencij 

757.223 558.019 74 

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 23.442 70.805 302 

Prihodki iz sred.javnih financ zaradi posebnih 

ukrepov (COVID -19) 

2.230.085 456.421 20 

SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 

STORITEV 

9.190.241 8.084.147 88 

Finančni prihodki 5.145 12.368 240 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi 

prihodki in prevrednotovalni prihodki 

43.317 3.928 9 

SKUPAJ 9.238.402 8.100.443 88 

 

V celotnih prihodkih so prihodki od poslovanja na dan 31.12.2022 znašali 8.084.146,75 EUR in so v 

primerjavi z preteklim letom manjši za 12%.  Prihodki od poslovanja predstavljajo tudi največji delež 

celotnih prihodkov. 

V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 72 % delež prihodki od ZZZS-ja iz naslova obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, in so znašali v letu 2022 5.798.289,67 EUR, v primerjavi z letom 2021 

so večji za 11%.  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 263.139,17 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji, prejeli pa smo jih iz naslova 

zaposlitve pripravnikov (zdravstveni tehniki) in zaposlitve zdravnic specializantk (specializanti iz 

družinske medicine in specializantka pediatrije). V strukturi celotnih prihodkov znašajo 3%. 

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. 
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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 937.473,03 EUR. 

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, 

samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij, znašajo v letu 2022 558.018,71 EUR in so v primerjavi 

s preteklim letom nižji. V strukturi celotnih prihodkov znašajo 6,9 %. 

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo v letu 2022 70.804,72 EUR. 

V letu 2022 je zavod prejel tudi 456.421,45 EUR sredstev iz javnih financ zaradi posebnih ukrepov 

(COVID-19). v strukturi celotnih prihodkov le ti znašajo 5,63 % vseh prihodkov. 

Finančni prihodki so znašali 12.367,94 EUR. 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki znašajo v letu 

2022 3.927,86 EUR in so v primerjavi z letom 2021 nižji, prejeli smo jih iz naslova prihodkov od 

prodaje osnovnih sredstev in od izplačanih odškodnin (sklenjena zavarovanja). 

2.2. Analiza odhodkov 
Odhodke izkazujemo po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni, da so vsi odhodki 

nastali v poslovnem letu 2022. 

Celotni odhodki doseženi v letu 2022 znašajo 7.393.943,72 EUR in so bili v primerjavi z letom 2021 

nižji za 9%. 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo: 

• stroški dela najvišji delež in sicer 67%, 

• sledijo stroški storitev 17%, 

• stroški materiala 11%, 

• stroški amortizacije 4% 

• in drugi odhodki, ki pa predstavljajo zanemarljiv delež v strukturi celotnih odhodkov. 

 

Grafikon:  2 Struktura odhodkov v letu 2022 
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Tabela št.: 11 Struktura odhodkov v letih 2021 in 2022 

 ODHODKI 2021 2022 Indeks 

460 Stroški blaga in materiala 869.316 809.115 93 

461 Stroški storitev 1.534.135 1.278.138 83 

464 Stroški dela 5.365.554 4.969.231 93 

462 Amortizacija 305.657 296.100 97 

465 Ostali drugi stroški          29.047 25.385 87 

467 Finančni odhodki              0 60 - 

468 Drugi odhodki 10.004 15.216 152 

469 Prevrednotovalni poslovni 

odhodki 

960 698 73 

 SKUPAJ 8.133.995 7.393.944 91 

 

Po glavnih postavkah so bili odhodki naslednji: 

a) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

Stroški materiala in blaga so v letu 2022 znašali 809.114,70 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.: 12 Stroški materiala v letu 2021 in 2022  v EUR 

Stroški materiala 2020 2021 INEDEKS 

Zdravila        165.446    148.612 90 

Razkužila           16.569    15.277 92 

Obvezilni in sanitetni material 47.934    48.451 101 

Medicinski potrošni material          100.586    81.807 81 

Zobozdravstveni material          58.288    66.961 115 

Laboratorijski material        219.377    180.855 82 

Drugi zdravstveni material – zaščitna obleka in 

obutev 
         59.330    17.122 29 
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Stroški porabljene energije (elektrika, kurivo, 

pogonsko gorivo) 
110.515    153.171 139 

Voda 5.192    5.047 97 

Pisarniški material          49.553    49.419 100 

Ostali nezdravstveni material          36.436  42.392 116 

SKUPAJ            869.316    809.115 93 

 

Stroški storitev so v letu 2022 znašali 1.278.138,19 EUR in so bili v primerjavi z letom 2021 nižji za 

17 %. Med stroški storitev predstavljajo največji delež storitve vzdrževanja, izplačila po podjemnih 

pogodbah, opravljene zdravstvene storitve, laboratorijske storitve, zavarovalne premije,… 

Tabela št.: 13 Stroški storitev v letu 2021 in 2022 v EUR 

Stroški storitev 2021 2022 INDEKS 

Laboratorijske storitve 547.759    267.648 49 

Ostale zdravstvene storitve            314.026    387.147 123 

Storitve vzdrževanja            185.149    178.034 96 

Strokovno izobraževanje, specializacije, 

strokovno izpopolnjevanje 
             44.853    61.221 136 

Ostale nezdravstvene storitve            442.348    384.087 87 

SKUPAJ 1.534.135 1.278.138 83 

 

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb: 

naziv izvajalca (48)   strošek izplačevalca  

 Andreja Humar Žgank                10.155,54    

 Andrejka Zupet 6.762,01 

 Anita Franko Rutar  3.506,68    

 Bermarda Ratajec                    1.988,82    

 Denis Škrabec  774,03    

 Elizabeta Žlajpah 23.785,25    

 Helena Barbo                  6.997,87    
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 Ivanka Gorenc  3.144,50    

 Jasmina Jevnikar   1.175,79 

 Jaša Kolenc  534,57 

 Marijana Klarič Kamin 173,35 

 Marijana Šekli Grozina  5.520,34 

 Marta Pančur   13.001,27 

 Matjaž Vrbinc  15.192,75 

 Ranko Majkić  8.630,07 

 Tomislav Mlinar  5.663,44    

 Zlatka Butkovec Gačnik  9.212,82 

 Živa Macura 8.280,06 

 SKUPAJ  124.499,16    

 

Stroški preko s.p. in d.o.o. za opravljanje zdravstvenih storitev: 

Zdravstvene storitve 2022, ki jih opravljajo zunanji 

izvajalci  

Strošek v letu 

2022 

Število 

izvajalcev 

ERVIN STRBAD s.p. 21.700,00  1 

PEITHOS, BRANKA KANTE SOTOŠEK s.p. 20.344,00  1 

DARIJA PETEREC s.p. 3.780,00  1 

VLADKA ROKVIČ s.p. 15.148,00  1 

MEDICINA MATALN d.o.o. 27.867,42  1 

DONUM MEDICI, ŠTEFAN ČAMPA d.o.o. 21.230,00  1 

ZDRAV.DEJAVNOST, REM MARIČ s.p. 13.437,50  1 

STROKOVNO SVETOVANJE VOZEL DOMEN s.p. 6.325,00  1 

JANEZ GODEC s.p. 15.050,00  1 

MARIJA PETEK-ŠTER s.p. 31.348,60  1 

DIAGNOSTIKA, MATEJA KROPIVNIK s.p. 2.462,50  1 

ZOBOTEH.LABORAT. LATIF MULALIĆ s.p. 85.756,64  1 

DOL.LEKARNE NOVO MESTO p.o. (farmakoterap.pregledi) 2.665,61 1 
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Stroški preko s.p. in d.o.o. za opravljanje nezdravstvenih storitev: 

Nezdravstvene storitve 2022, ki jih opravljajo zunanji 

izvajalci  

Strošek v letu 

2022 

Število 

izvajalcev 

HERMAN FLORJANČIČ s.p. 11.112,55  1 

MARIJA PETEK-ŠTER s.p. (koordinacija, mentorstvo) 1.984,93  1 

PERING d.o.o. 14.640,00 1 

 

Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih odhodkih znaša 28%. 

b) STROŠKI DELA 

Stroški dela so v letu 2021 znašali 4.969.230,71 EUR in so v primerjavi z letom 2021 nižji za 7 %. 

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.: 14 Struktura stroškov dela v letih 2021 in 2022 

konto Naziv konta 2021 2022 Indeks 

46 Osnovne plače, dodatki in nadomestila 3.867.120     3.353.999 87 

46 Nadurno delo – delo preko polnega 

delovnega časa 

246.922 196.990 80 

46 Redna delovna uspešnost  57.726 64,889 112 

46 Delovna uspešnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu 

24.409 51.692 212 

46 Delovna uspešnost povečan obseg dela, 

PROJEKT 

85.662 160.210 187 

46 

 

Delovna uspešnost povečan obseg – 

direktor in pomočnik 

direktorja/strokovni vodja 

8.124 

 

7,508 92 

46 Prispevki za socialno varnost 680.152 616.535 91 

46 Drugi stroški dela 395.439 517.408 131 

 SKUPAJ 5.365.554 4.969.231 93 
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Grafikon:  3 Struktura stroškov dela 2022 

Stroški dela predstavljajo v strukturi odhodkov 68 %. 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2022 je znašalo 125 zaposlenih, in se 

je v primerjavi z preteklim letom z povečalo (v letu 2020 120 zaposlenih). 

Tabela št.: 15 Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur po letih od 2012 do 

2022 

LETO/ 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Povprečno 

število 

zaposlenih 

na podlagi 

delovnih 

ur 

125 123 120 115 102 103 98 95 96 91 84 

 

Povprečna bruto plača v letu 2022 na zaposlenega je znašala 2.906 EUR. 
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Tabela št.: 16 Povprečna bruto plača na zaposlenega po letih od 2012 do 2022 

LETO/ 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Povprečna 

bruto plača 

na 

zaposlenega 

v EUR 

2.617  

2.906 2.603 2.519 2.690 2.391 1.947 1.963 1.868 1.932 1.929 
  

 

Regres za letni dopust: V preteklem letu je bilo izplačano 1.074,43 EUR regresa za letni dopust na 

delavca. V 2. in 3. členu Aneksa h KPND je bilo skladno z zavezo iz Dogovora določeno, da znaša 

regres za letni dopust za leto 2022 za javne uslužbence prejemali osnovno plačo:  

- do vključno 24. plačnega razreda 1.1374,43 EUR neto (poračun v višini 300 EUR; 16% 

dohodnina in 22,1% prispevki javnega uslužbenca),  

- od 25. do vključno 30. plačnega razreda 1.324,43 EUR neto (poračun v višini 250 EUR; 17% 

dohodnina in 22,1% prispevki javnega uslužbenca),  

- od 31. do vključno 35. plačnega razreda 1.274,43 EUR neto (poračun v višini 200 EUR; 18% 

dohodnina in 22,1% prispevki javnega uslužbenca),  

- od 36. do vključno 40. plačnega razreda 1.224,43 EUR neto (poračun v višini 150 EUR; 21% 

dohodnina in 22,1% prispevki javnega uslužbenca),  

- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.174,43 EUR neto (poračun v višini 100 EUR; 23% 

dohodnina in 22,1% prispevki javnega uslužbenca),  

- za 51. in višji plačni razred 1.074,43 EUR neto (poračun regresa za letni dopust NI). 

Poračun regresa je bil obdavčen. Izplačilo regresa v letu 2022 je znašalo 182.732,69 

Delovna uspešnost:  

• V letu 2022 je bila izplačana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v znesku 

81.218 EUR, iz naslova projekta v znesku 78.992 

• Redna delovna uspešnost v letu 2022 je znašala 64.889 EUR. 

• Izplačana je bila delovna uspešnost od prodaje blaga in storitev na trgu v znesku 51.692 

EUR. 

• Delovna uspešnost iz povečanega obsega za direktorico zavoda v znesku 7.508 EUR. 

Tabela št.: 17 Delovna uspešnost po letih od 2016  do 2022 

LETO/ 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Redna delovna 

uspešnost v EUR 
64.889   57.726 27.323 0 0 0 0 

Delovna uspešnost 

iz naslova prodaje 

blaga in storitev na 

trgu v EUR 

51.692   24.409 27.466 31.850 15.233 25.201 8.671 
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Delovna uspešnost 

iz naslova 

povečanega 

obsega dela v EUR 

81.218   85.662 41.060 70.597 70.705 54.017 18.057  
 

Delovna uspešnost 

iz naslova poveč. 

obsega dela - 

projekt 

78.992          

Delovna uspešnost 

iz naslova poveč. 

obsega dela - 

direktorica v EUR 

7.508   8.124 3.320 3.906 3.906 3.505 2.712  

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine, karantene in višje sile v breme zavoda so bila 

izplačana v znesku 91.305,78 EUR za 8.863 delovnih ur, v breme ZZZS-ja pa za 172.671,78 EUR oz. 

16.067 delovnih ur. Nadomestila v breme ZPIZ-a v letu 2022 niso bila izplačana. 

Tabela št.: 18 Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme ZZZS v letu 2022 

 
Ure Skupaj 

strošek 

Bolez. v b.ZZZS 90% nad 90 dni 3516 42.168,20 

Bolezen v b.ZZZS 80% do 90 dni 2466 22.120,48 

Izolac.v b.ZZZS 90% do 90 dni 4265 52.573,08 

Krvodajalstvo 100 % 56 860,45 

Nadom.za vojaške vaje 168 3.080,81 

Nega 80 % 2418 24.052,60 

Pošk.izv.d.ZZZS 70% do 90 dni 1520 12.235,20 

Pošk.izv.d.ZZZS 80% nad 90 dni 1280 11.069,63 

Refundacije - poračun 0 1.248,26 

Sobivanje 80 % 40 587,21 

Spremstvo-70 % do 90 dni 338 2.675,86 

Velika suma 16067 172.671,78 
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Drugi stroški dela: 

Tabela št.: 19 Drugi stroški dela v letu  2021 – 2022 

Drugi stroški dela v EUR 2021 2022 Indeks 2022/2021 

Stroški prevoza na delo 75.723 106.245 140 

Jubilejne nagrade 5.572 3.726 67 

Odpravnine  1.533 21.400 1.396 

Solidarnostna pomoč - 2.181 - 

Regres za letni dopust 137.586 184.733 134 

Stroški prehrane 118.088 136.999 116 

Izplačilo nagrade sindikalnemu 

zaupniku 
1.064 - - 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 

(KAD d.d.) 
55.871 62.124 111 

Odškodnina (za neizrabljen ld)                 -                      -       

 SKUPAJ           395.439    517.408 116 
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Grafikon:  4 Drugi stroški dela v letu 2022 

c) STROŠKI AMORTIZACIJE 

V  letu 2022 je bila obračunana amortizacija v znesku 296.100,16 EUR in je v primerjavi z letom 2021 

nižja. 

Tabela št.: 20 Amortizacija v letih 2021 in 2022 

Amortizacija 2021 2022 Indeks 

 

Opredmetenih dolgoročnih sredstev, 

oprema, drobni inventar 

213.689 220.905 103 

Neopredmetenih dolgoročnih sredstev 133.913 133.675 100 

Amortizacija DI 30.768 15.099 49 

Zmanjšanje amortizacije v breme vira -72.713 -73.579 101 

SKUPAJ 305.657 296.100 97 

 

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 73.579,31 EUR. 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 369.679,47 EUR: 

• del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno,  

0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000

Stroški prevoza na delo

Jubilejne nagrade
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Solidarnostna pomoč

Regres za letni dopust

Stroški prehrane

Izplačilo nagrade sindikalnemu zaupniku

Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD d.d.)

Odškodnina (za neizrabljen ld)

DRUGI STROŠKI DELA V LETU 2021
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• del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

(podskupina 980) in  

• del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij (podskupina 922). 

Amortizacija predstavlja v strukturi celotnih odhodkov 4%. 

d) OSTALI DRUGI STROŠKI 

Ostali drugi stroški so v letu 2022 znašali 25.385,02 EUR, v primerjavi z letom 2021 nižji 

Tabela št.: 21 Ostali drugi stroški v letih 2021  in 2022 

Vrsta odhodkov - skupina 465 2021 2022 Indeks 

Nadomestilo za stavbno zemljišče 4.701 4.952 105 

Prispevki članarin 4.136 4.136 100 

Prispevek za vzpostavljanje zaposlovanja invalidov 3.103      3.008 97 

Sodni stroški in drugi stroški 360 908 252 

Štipendije dijakom in študentom 19.850 15.390 78 

SKUPAJ 29.047 25.385 100 

 

e) FINANČNI ODHODKI 

V letu 2021 so znašali finančni odhodki 60,18 EUR, predstavljajo zneske zaradi zaokroževanja. 

f) DRUGI ODHODKI 

Drugi odhodki - skupina kontov (468) so v letu 2022 znašali 15.216,30 EUR, in so v primerjavi z letom 

2021 nižji. 

Večja postavka v tej skupini so donacijska sredstva v znesku 10.413 EUR, ki smo jih nakazali 

Sindikatu zdravstva in socialnega varstva ZD Trebnje. 

g) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

Prevrednotovalni  poslovni odhodki so v letu 2022 znašali 698,46 EUR zavod ni zabeležil. V letu 

2022 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 2022 zaključil s pozitivnim poslovnim izidom. 

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih 

oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v znesku 692.638,26 

EUR. 

Davek od dohodka pravnih oseb je bil obračunan v znesku 13.860,57 EUR. Osnovo za davek od 

pridobitne dejavnosti (presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem nepriznanih odhodkov) 
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smo zmanjšali za možnost upoštevanja olajšave za zaposlovanje invalidov, olajšavo za investiranje 

iz davčnega obdobja smo pustili nerazporejeno. 

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 394.437,72 EUR manjši 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 2022. 

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša v letu 2021 466.759 EUR. 

Tabela št.: 22 Prihodki in odhodki iz naslova izvajanja javne službe ter tržne dejavnosti v letih 2021  in 

2022 po načelu denarnega toka 

Naziv konta 2021 2022 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 8.716.740 7.691.670 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

NA TRGU 

747.652 600.419 

I. SKUPAJ PRIHODKI 9.464.392 8.292.089 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 7.583.223 7.301.010 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

656.714 524.321 

II. SKUPAJ ODHODKI 8.239.937 7.825.330 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

 

1.224.455 

 

466.759 

 

Tabela št.: 23 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 

31.12.2022 

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 
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zapadle nad 120 dni 0 0 0 

Skupaj 0 0 0 

 

Neporavnanih obveznosti glede na zapadlost na dan 31.12.2022 nimamo. 

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, finančni prihodki iz naslova 

obresti za prosta denarna sredstva pri poslovnih bankah in drugi tržni prihodki. V letu 2022 nismo 

imeli vezanih depozitov pri drugih poslovnih bankah. 

Tabela št.: 24 Prihodki iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v letu 2022 

Vrsta prihodkov Prihodki za opravljanje 

javne službe 

Prihodki iz tržne dejavnosti 

Prihodi od poslovanja 7.522.626 561.520 

Finančni prihodki 12.368 0 

Drugi  prihodki 0 88 

Prevrednotovalni prihodki 3.840 0 

SKUPAJ 7.538.834 561.608 

DELEŽ 93,07 % 6,93 % 
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Grafikon:  5 Razmejitev prihodkov iz javne službe in tržne dejavnosti v letu 2022 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je zavod ustvaril 7.538.834 

EUR prihodkov iz naslova javne službe in 561.608 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti. 

Ugotovljen je bil 6,93 % delež prihodkov, ustvarjenih s tržno dejavnostjo in je v primerjavi z 

predhodnim letom nižji. 

Odhodki iz naslova opravljanja javne službe znašajo 6.866.790 EUR in 527.154 EUR iz tržne 

dejavnosti. 

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je bilo izvedeno v 

skladu z naslednjimi sodili: 

• odstotek, glede na dosežene prihodke, 

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

službe. 

Tabela št.: 25 Odhodki iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v letu 2022 

Vrsta odhodkov Odhodki za opravljanje 

javne službe 

Odhodki iz tržne 

dejavnosti 

Material in storitve 1.983.585 103.668 

Stroški dela 4.568.919 400.312 

Amortizacija 275.571 20.529 

Ostali drugi stroški 23.625 1.760 

Finančni odhodki 56 4 

Drugi odhodki 14.384 833 

Prevrednotovalni odhodki 650 48 

SKUPAJ  6.866.790 527.154 

prihodki iz naslova opravljanja javne 
službe in tržne dejavnosti

JAVNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST
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Iz naslova izvajanja javne službe izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 672.044 EUR  

in iz naslova izvajanja tržne dejavnosti presežek prihodkov nad odhodki v višini 34.455 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 2021 ni bila izplačana akontacija za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu (v skladu s finančnim načrtom). V letu 2022 je bilo izplačanih 51.692 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 

2021. 

Presežek prihodkov nad odhodki pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti: 

Tabela št.: 26 Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v 

letu 2022 

 Javna služba Tržna dejavnost 

Prihodki  7.538.834 561.608 

Odhodki 6.866.790 527.154 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 

ODHODKI 

672.044 34.455 

 

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 2022 

Zap. 

št. 

NAZIV ZNESEK 

 

1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

34.455 

2 IZPLAČAN AKONTATIVNI OBSEG SREDSTEV ZA DELOVNO 

USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

NA TRGU 

0 
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3 OSNOVA ZA DOLOČITEV OBSEGA SREDSTEV ZA 

DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU (1+2) 

34.455 

4 DOVOLJENI OBSEG SREDSTEV ZA PLAČILO DELOVNE 

USPEŠNOSTI 

IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

17.227,5 

 

5 RAZLIKA MED DOVOLJENIM IN IZPLAČANIM 

AKONTATIVNIM OBSEGOM 

SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU (4 - 2) 

17.227,5 

 

Pripravila:  

Karmen Lukše, mag.jav.upr. 

Odgovorna oseba: 

Karmen Lukše, mag.jav.upr. 

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 2022 IN PRETEKLIH LET 
Zdravstveni dom Trebnje je v letu 2022 porabil 530.007 EUR sredstev iz presežkov preteklih let. 
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4. PRESEŽEK PRIHODKOV V LETU 2022 

4.1. Izračun presežka prihodkov na podlagi ziprs 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. 

Za leto 2021 je izračunan presežek po denarnem toku v višini 1.202.660 EUR. 
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IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA JAVNE ZAVODE  - leto 2022 

 
1.  Izračun presežeka 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 8.292.089,00 

2 40, 41, 42 437 odhodki po denarnem toku 7.825.330,00 

3    485/486 Presežek prihodkov / odhodkov (3=1-2) 466.759,00 

4 75 500 Presežek X (8 =3+4+5-6-7) povečanje/ zmanjšanje sredstev na računih 0,00 

5 50 550 Zadolževanje 0,00 

6 44 512 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0,00 

7 55 560 Odplačila dolga 0,00 

8   572/573 Presežek X (8=3+4+5+6-7) = povečanje/ zmanjšanje sredstev na računih 466.759,00 

     
2.  Izračun presežeka nad odhodki po denarnem toku po ZIPRS 

 
9   572 Presežek X ( = povečanje sredstev na računih) 466.759,00 

10 R2 34 Kratkoročne obveznosti in PČR 1.008.173,00 

11 96,97 54,055 Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti   

12 

98- (00 do 05) 

056- (002-

003+004-

005+006-007) 

Neporabljena sredstva za investicije 

-45.314,00 

13 

    Znesek Y (13=9-10-11-12)=presežek po ZIPRS1718 -496.100,00 

 

Izračun neporabljenih sredstev za investicije 

 
14 980 5656 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 4.399.421,00 

15 0 022 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 113.287,00 

16 1 032 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 105.616,00 

17 2 042 Nepremičnine 5.495.370,00 

18 3 052 Popravek vrednosti nepremičnin 1.880.037,00 

19 4 062 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 3.469.138,00 

20 5 072 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 2.647.407,00 

21     Neporabljena sredstva za investicije (21=14-15+16-17+18-19+20) -45.314,00 

3. Presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka 

 
22 985 888 Presežek prihodkov nad odhodki (po načelu poslovnega dogodka) 706.500,00 

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) 706.500,00 

24     Znesek X = presežek po ZIPRS1718 -496.100,00 

25     Znesek Z (presežek, ki se lahko razporedi) 1.202.600,00 
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4.2. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka  za  leto 2022 
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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5. ZAKLJUČNI DEL 
LETNO POROČILO SPREJETO v Trebnjem dne, 27.2.2023 

Predsednik sveta zavoda Zdravstvenega doma Trebnje: 

Jana Zajc, dr.med., spec.gin. in porod. 

Poslovno 

poročilo 

pripravila: 

 Računovodsko 

poročilo 

pripravila: 

 Odgovorna 

oseba: 

Karmen Lukše, 

mag.javn,upr. 

 Barbara Femec, 

univ.dipl.ekon.. 

 Karmen Lukše, 

mag.javn,upr. 
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6. PRILOGE 
a) Kopija obrazcev oddanih na AJPES 

b) Obračun davka od dohodka pravnih oseb za obdobje od 01.01.2022 do 31.12.2022 

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 


