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ness cards collected at trade shows, or 

membership lists. You might consider 
purchasing a mailing list from a 

company. 

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

match the style of your newsletter. 

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

newsletter. These factors will help 

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

recommended that you publish your 
newsletter at least quarterly so that 

it’s considered a consistent source of 

information. Your customers or 
employees will look forward to its 

arrival. 
Caption describing picture or 

graphic. 

the story. Develop the headline before 

you write the story. This way, the 

headline will help you keep the story 

focused. 

Examples of possible headlines 

include Product Wins Industry 
Award, New Product Can Save You 

Time!, Membership Drive  

Exceeds Goals, and New Office 

Opens Near You. 
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1. UVOD 

 

1.1. Osnovni podatki 

 

Naziv javnega zavoda: 

 

ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 

Sedež javnega zavoda:  Goliev trg 3, 8210 Trebnje 

Matična številka:   5054583 

Davčna številka:                  99797275 

Številka prorač. uporabnika:       92487 

Številka podračuna pri UJP: 01330-6030924866 

Številka transakcijskega računa: 01330-6030924866 

Telefonska številka:  07 / 348 - 17 – 40 

Šifra dejavnosti:  86.210 

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

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

Ustanovitelji:                                          OBČINA TREBNJE 

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 

OBČINA ŠENTRUPERT 

OBČINA MIRNA 

 

Datum ustanovitve: 

 

27.05.1991 

1.2. ORGANI ZAVODA 

 

1. SVET ZAVODA  

Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje 10 članov: 

- 6 članov, ki jih imenuje ustanovitelj 

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

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

Predsednika Sveta zavoda 

Sestava Sveta zavoda je sledeča 

Občina Trebnje Majda Gazvoda, Tone Zaletel, dr.med., Jože 

Urbič 

Občina Mokronog-Trebelno Zdenka Kučič 

Občina Šentrupert Dani Grandovec 

Občina Mirna Stanko Tomšič 

Predstavnik Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije 

Jernej Dežman 

Predstavniki delavcev zavoda: Zdenko Šalda, dr. med., spre. med. dela, 

prom. in športa, Jana Zajc, dr. med., spec. gin. 

in porod., Darja Vidmar, dms 
 

2. STROKOVNI SVET vsi redno zaposleni zdravniki in 

zobozdravniki, vodje služb (glavna sestra 

zavoda, vodja reševalne službe, vodja 

laboratorija, vodja zobozdravstva) 

3. VODSTVO ZAVODA  
 



4 

 

  

DIREKTORICA  Mag. Vera Rozman, univ. dipl. ekon 

POMOČNICA DIREKTORICE-

STROKOVNA VODJA  

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

spec.spl.med. 

STROKOVNI VODJA VII -      GLAVNA 

MEDICINSKA SESTRA  

Mojca Mihevc, dms 

VODJA NMP  - 

VODJA LABORATORIJA Darinka Oštir Mevželj 

VODJA REŠEVALNE SLUŽBE Mirko Marinčič 

VODJA ZOBOZDRAVSTVA  Janez Godec, dr. dent.med 

 

1.3. PODROČJE DELOVANJA ZAVODA 

 

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

 

- na sedežu zavoda v Trebnjem, 

- Zdravstveni postaji Mirna, 

- Zdravstveni postaji Mokronog, 

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

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

- zobozdravstveni ambulanti za mladino. 

c) reševalno službo 
- nujni reševalni prevozi, 

- prevozi na in z  dialize, 

- sanitetni prevozi bolnikov (nenujni in onkološki)  

d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne 

medicinske pomoči 

 

f) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov: 
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- za odraslo populacijo,  

- programa zdravstvene  vzgoje za otroke in šolsko mladino, 

- programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter  

- programa šole za starše. 

 
 

 

 

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 
a) Pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda 

 

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

‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 

77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-

ZUJF), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 

2016 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z 

ZZZS. 
 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta 
 

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

ZFisP), 

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

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

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

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

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

104/10 in 104/11), 

‒ 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 in 108/13 in 94/14), 

‒ 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 in 97/12), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

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

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

 

c) Interni akti zavoda 
 

1) Pravilnik o računovodstvu; 

2) Pravilnik o popisu, 

3) Pravilnik o evidentiranju delovnega časa, 

4) Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 

5) Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629


6 

 

6) Pravilnik o notranji reviziji, 

7) Pravilnik o javnem naročanju, 

8) Letno poročilo za leto 2015, 

9) Register tveganj 

10) Dokumenti sistema kakovosti 

 

 

d) Druge podlage 
 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016, 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) 

(Uradni list RS, št. 96/15), 

‒ Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 

2016, 

‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v 

javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017, 

‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 

59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 

in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15). 

 

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

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

zagotavljamo uspešno in učinkovito delovanje zavoda. Tudi v letu 2016 bomo omejevali in 

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

stroških. Ohranili jih bomo na nivoju preteklega leta, ob hkratnem zmanjševanju odvisnosti od 

zunanjih sodelavcev.  Pri stroških materiala in storitev bomo zasledovali maksimalno racionalnost 

tako pri količini, kot pri ceni. Realizirali bomo celotni program, dogovorjen s strani ZZZS. Hkrati 

bomo morali žal paziti, da ne bo prihajalo do prevelike presežene realizacije pri posameznih 

programih (potrebe pacientov so večje od možnosti). Kjer bodo nastale možnosti in presežne 

potrebe, bomo ponujali samoplačniške storitve. Kljub omejitvam bomo zagotavljali kvalitetne 

storitev za uporabnike, ob hkratni poslovni racionalnosti. Skrbeli bomo za primerno delovno klimo 

in zadovoljstvo zaposlenih. Vseskozi pa bomo zasledovali visoke etične in strokovne norme. 
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3. VIZIJA, POSLANSTO IN VREDNOTE ZAVODA 
 
 

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

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

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

VARUJEMO DAR ŽIVLJENJA naših pacientov. Za to smo dogovorni vsi  zaposleni, ki smo 

najpomembnejši vir za uresničitev poslanstva, vizije in ciljev zavoda.  
 

POSLANSTVO 

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

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

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

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

 

VIZIJA 

Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno življenje naših občanov ter so 

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

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

sodelovanja in spoštovanja. 

 

VREDNOTE  

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

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

skladu z najnovejšimi doktrinami in dognanji.  

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

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

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

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

saj tako uresničujemo pričakovanja ob ustrezni obravnavi.  

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

spoštljivo, prijazno in hitro. 

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

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

izobraževanje zaposlenih. 

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

do okolja. 

 

STRATEŠKE USMERITVE 

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

 zadovoljni uporabniki zdravstvenih storite in zaposleni, 

 razvijanje visoke stopnje empatije do pacientov in med zaposlenimi, 

 uvajanje sodobne tehnologije v delovne procese, 

 povečevanje prihodkov iz naslova tržne in nadstandardne dejavnosti, 

 sledenje strokovnim smernicam in uvajanje teh smernic v delo, 

 zagotavljane 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, 

 izboljševanje sistema vodenja kakovosti. 
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4. CILJI ZAVODA 

4.1. Dolgoročni cilji zavoda 
 

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

primarni ravni, ker: 

 je uveljavljena in preizkušena oblika delovanja, 

 na enem mestu nudi organizacijsko in strokovno vodeno zdravstveno varstvo, 

 zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo in stabilnost delovanja javne mreže, 

 zagotavlja enako dostopnost za vse uporabnike in socialne skupine, 

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

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

 je nosilec in izvajalec ukrepov civilne zaščite na zdravstvenem področju, 

 je nosilec projekta Milijon srčnih točk za naše področje 

 je koordinator in izvajalec izobraževanja prvih posredovalcev 

 predstavlja učno bazo za izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev. 

 

 

PODROČJE DOLGOROČNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev 

na primarni ravni za potrebe regije oziroma 

vseh uporabnikov zdravstvenih storitev 

-  ustrezno in učinkovito  sodelovanje z vsemi 

udeleženci v procesu diagnostike, zdravljenja 

in rehabilitacije (z ostalimi zavodi in 

bolnišnicami, Ministrstvo za zdravje, 

Združenje zdravstvenih zavodovo Slovenije, 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) 

in z zunanjim okoljem oziroma s celotno 

zainteresirano javnostjo 

- obvladovati naraščajoče potrebe po 

zdravstvenih storitvah, ki so posledica 

demografskih in ostalih sprememb (novi 

programi, širitev obstoječih programov) 

- vzpostavljanje in uporaba sodobnih 

tehnoloških postopkov, medicinskih 

pripomočkov in doktrin 

- postavljanje pacienta v središče naših 

aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, 

diskretnost, prijaznost) 

 

na ekonomsko-finančnem področju 

 

- doseganje pozitivnega poslovnega rezultata, 

- sledenje poslovni racionalnosti in 

gospodarnosti 

- optimizacija stroškov 

- pridobivanje finančnih sredstev iz naslova 

opravljanja tržne dejavnosti; 

- financiranje s pomočjo donacij in prispevkov 

lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev 

na področju kakovosti zdravstvenih - na osnovi strokovnega znanja in sodobnih 
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storitev zdravstvenih pripomočkov zagotavljanje 

kakovosti zdravljenja, zdravstvene nege in 

drugih storitev, 

- spremljanja mnenja uporabnikov storitev z 

namenom dviga kakovosti opravljenih storitev 

in s tem zadovoljstva uporabnikov  

- delovanje v skladu s smernicami standarda 

ISO 9001 

 

na kadrovskem področju - zagotavljanje pogojev za strokovno rast in 

razvoj zaposlenih;  

- zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe 

- medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks 

in znanja med zaposlenimi in izvajanje 

internih izobraževanj ter usposabljanj  

- kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje 

vseh zaposlenih v ZD Trebnje 

- skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje 

in dobro počutje zaposlenih 

- medsebojno vzajemno spoštovanje in 

zaupanje 

- obvladovanje in preprečevanje vseh vrst 

mobinga 

na področju prostorske ureditve in 

opreme  

- zagotavljanje kakovostnih  pogojev za delo, 

- skrb za sprotno posodabljanje medicinske in 

ostale opreme, 

- zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za 

kvalitetno delo 

- slediti razvoju medicinske in  informacijske 

tehnologije. 
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4.2. Letni cilji zavoda po posameznih področjih za leto 2016 
 

PODROČJE LETNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - izpolnitev plana storitev na podlagi 

Pogodbe o izvajanju zdravstvenih 

storitev za leto 2016 in plana tržne 

dejavnosti. Sprotno spremljanje in 

ukrepanje predvsem na tistih področjih, 

kjer se pojavlja večje preseganje 

programa; 

- povečevanje obsega določenih 

programov zdravstvene dejavnosti glede 

na preteklo leto (tudi na področju 

prenosa koncesij) 

- obvladovanje incidentov, zapletov ter 

nesprejemljivih strokovnih dogodkov in 

vzpostavitev sistema »učenje na 

napakah« 

- vzgoja prebivalstva za zdrav način 

življenja in promocija zdravja (zdravo 

hujšanje, zdrava prehrana, telesna 

dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki 

tveganja…) za vse starostne skupine; 

Sodelovanje s podjetji na našem 

področju za promocijo zdravja 

- določitev kazalnikov spremljanja 

kvalitete dela referenčne ambulante v 

smislu obvladovanja bolezni 

- spremljanje napotitev na sekundarni in 

terciarni nivo 

 

na ekonomsko-finančnem področju 

- poslovno leto zaključiti s presežkom 

prihodkov nad odhodki, 

- vzpostaviti učinkovit nadzor nad stroški, 

ki bo rezultiral v obvladovanju  stroškov 

že pred nastankom; 

- izvajanje stalnega notranjega nadzora na 

vertikalni in horizontalni ravni (nadzor 

sodelavcev in nadrejenih);  

- prilagajanje poslovanja in dela zavoda 

glede na spremembe zakonodaje; aktivno 

vključitev pravnika (pogodbena ali redna 

zaposlitev) 

- izvesti notranjo revizijo delovanja 

zavoda 

na področju kakovosti zdravstvenih storitev - na vseh ravneh zdravstvene oskrbe 

zagotavljati celovit sistem kakovosti v 

skladu s standardi ISO 9001:2000; 

- redni nadzor nad kvaliteto dela z 

namenom utrjevanja zaupanje bolnikov 

in dviga strokovne ravni dela (interni 
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strokovni nadzori);  

- spremljanje pritožb strank in njihova 

sprotna obravnava ter sprejem načrta 

ukrepov; 

na kadrovskem področju - izvajanje strokovnih izobraževanj 

zaposlenih po posameznih področjih dela 

v skladu s planom izobraževanja za leto 

2016 (povečanje planiranih sredstev za 

te namen glede na leto 2015); 

- pravočasna in zadostna informiranost 

zaposlenih; 

- skrb za ugodno organizacijsko klimo; ki 

se jo preveri z anketo o zadovoljstvu 

zaposlenih 

- preverjanje zadovoljstva zaposlenih v 

zavodu z izvajanjem letnih anket; 

- letni razgovori z zaposlenimi; 

na področju krepitve povezav in sodelovanja  - stalni kontakti med občinami 

ustanoviteljicami in zavodom, z 

namenom informiranja in reševanja 

skupne problematike; 

- nenehno pretok informacij med 

državnimi in zdravstvenimi institucijami 

(Ministrstvo za zdravje, Združenje 

zdravstvenih zavodov Slovenije, Zavod 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije); 

 

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

sredstev in investicijskega vzdrževanje, 

ob upoštevanju razpoložljivih finančnih 

sredstev in ob visoki stopnji 

racionalnosti; 

- v primeru neplaniranih potreb, proučiti 

možnost realizacije izven plana investicij 

in investicijskega vzdrževanja.   
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5. NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC IN REVIZIJSKA 

SLUŽBA 
 

 

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

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

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

hišo, s katero bomo sklenili pogodbo o notranji reviziji in svetovanju. V letu 2016 bomo izvedli 

priporočila iz poročila notranje revizije za leto 2015. Na osnovi priporočil bomo pripravili ustrezne 

ukrepe, ki jih bomo predstavili v odzivnem poročilu. Pridobili smo sledeča priporočila: 

 

1. Na področju obračuna podjemnih pogodb in preizkušanje notranjih kontrol iz obračuna 

podjemnih pogodb: 

 Dosledno spoštovanje določil Zakona o zdravstveni dejavnosti: pridobitev soglasji primarnih 

delodajalcev (zdravniki za delo v NMP). Za delo MS v ambulanti DSO in MS za slikanje zob 

soglasja ne potrebujemo, ker sta upokojenki. 

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

zaposlenih v ambulanti DOB. Pripraviti bo potrebno ustrezno kalkulacijo. 

 

2. Na področju redni letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev se priporoča: 

 Zagotavljanje skupinskega evidentiranja istovrstnih OS pod eno inventarno številko (npr. 

konferenčni stoli), kar bi olajšalo popis. Za priporočena OS bomo določili eno inventarno 

številko. 

 Nakupi OS naj se evidentirajo glede na vir (npr. iz vira amortizacije in presežkov virov). Gre za 

predlog  spremembe sistema evidentiranja, s katerim pa se ne strinjajo ostali revizorji (npr. 

revizorka Združenja zdravstvenih zavodov). Predlog ne bomo upoštevali tudi na osnovi praks 

ostalih zdravstvenih domov. 

 

3. Na področju varovanja osebnih podatkov se priporoča: 

 Posodobitev pravilnika o varovanju podatkov (pravilnik je iz leta 2009) z vsemi obrazci in 

navesti samo določila, ki jih ne ureja Zakov o varovanju podatkov. Pravilnik bomo ustrezno 

posodobili. 

 Izjavo o varovanju podatkov morajo podpisati tudi vsi zunanji izvajalci, ki lahko pridejo v stik z 

osebnimi podatki pacientov ali zaposlenih. V podjemne pogodbe bomo dodali člen o varovanju 

podatkov. 

 

Konec leta 2016 bomo izvedli revizijo poslovanja za leto 2016.   

 

 

5.1. Cilji na področju notranjega nadzora javnih financ 

 

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

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

strokovni svet in svet zavoda. V letu 2016 bomo zasledovali naslednje cilje notranjega nadzora 

javnih financ: 

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

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

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

javnem naročanju  

 periodično spremljanje porabe materiala po vrstah in stroškovnih mestih 
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 racionalna izraba delovnega časa in spremljanje obsega opravljenega dela po zaposlenih 

 posodobitev registra poslovnih in medicinskih tveganj 

 izvajanje internih strokovnih nadzorov v skladu z letnim načrtom 

 sodelovanje z zunanjimi nadzornimi inštitucijami (inšpekcijske službe, nadzorne službe 

ZZZS in zdravniške zbornice) 

 sodelovanje z zastopnikom pacientovih pravic. 

 

5.2. Register tveganj 

 

V registru tveganj smo opredelili ključna tveganja. Razdelili smo jih v osem glavnih področij: 

 

Tveganje povezano z zunanjim okoljem: tveganje nepravočasne izvedbe aktivnosti, tveganje 

povezano z nesposobnostjo zadovoljevanja pacientovih potreb in tveganj krčenje dejavnosti, ki jih 

opravlja zavod (npr.  program NMP), tveganje povezano s podeljevanjem koncesij. 

 

Tveganje povezano z vodstvenimi procesi: tveganje negospodarne rabe sredstev, tveganje 

delovanja v neskladnosti z zakonodajo in pravili ZZZS,  tveganje neprimerne komunikacije z 

javnostmi, tveganje povezano z varovanjem premoženja zavoda in zaposlenih, neustrezno in/ali 

napačno informiranje zaposlenih; 

 

Splošna tveganja zdravstvene dejavnosti: tveganje nedoseganje/preseganja pogodbenega 

programa, tveganje neustrezne komunikacije s pacienti, tveganje neustrezne rabe osebnih podatkov.  

 

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

vključevanjem zunanjih sodelavcev za delo v NMP, tveganje s prekinjeno kontinuiteto obravnave 

pacientov, tveganje dolgega odzivnega časa v NMP in neustreznega prevzema klica 112, 

nedosledno izpolnjevanje zdravstvene dokumentacije,  tveganje izpada prenosa informacij in znanja 

med zdravniki in predaje pacientov med izmenami, tveganje poškodb pri delu, stresnih situacij in 

preobremenjenosti zdravstvenega osebja, nedosledno evidentiranje porabe cepiv in zdravil , vožnja 

in premeščanje pacientov brez spremstva ; 

 

Tveganje v laboratoriju: tveganje neenotnega napotovanja s strani zdravnikov (elektronsko, preko 

napotnic);  

 

Tveganja na področju kadrov: tveganja pomanjkanja kadra, tveganje nespoštovanja internih 

navodil in pravil, tveganje pomanjkanja znanja.   

 

Tveganja na področju informatike: tveganja neprisotnosti informatika   

 

Planirani ukrepi za obvladovanje zgoraj navedenih tveganj so sledeči: 

 Aktivnosti v zvezi s pridobitvijo koncesij od koncesionarjev, ki zaključijo dejavnost 

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

in storitev pred naročanjem, spremljanje porabe, uvedba ustrezne računalniške podpore. 

 Ažurno spremljanje zakonodaje na vseh področjih s strani odgovornih oseb, pridobivanje 

kompetentnih pravnih mnenj, zaposlitev pravnika preko pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o 

sodelovanju. 

 Obvestilo zaposlenim v zvezi z varovanjem premoženja zavoda in zaposlenih. Montaža 

kamere na reševalno postajo.   

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

problematika in objava zapisnikov na intranetu. 
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 Sprotni nadzor po zdravstvenih dejavnostih (realizacija točk) in poročanje o odmikih, 

priprava in izvedba ukrepov za odpravo odstopanj.  

 Posodobitev pravilnika o varovanju osebnih podatkov. 

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

ugotovitvami seznani vse zaposlene v izogib ponavljanju napak .  Promocija samokontrole 

in kontrole na horizontalnih delovnih mestih. 

 Aktivnosti za izboljšanje komunikacije na relaciji zaposleni –pacienti in med zaposlenimi,  

 Temeljito uvajanje (uvodni intervju) za pogodbene zdravnike in seznanjanje s 

organizacijskimi značilnostim našega dela s strani redno zaposlenih delavcev. 

 Izdaja obvestila zdravniku za paciente, ki obiščejo ambulanto NMP. 

 Proučiti možnost prenosa telefona 112 direktno za zdravnika. 

 Poudarek na izobraževanje za področje NMP . 

 Dosledna uporaba zaščitnih sredstev in upoštevanje postopkov v primeru nasilja nad 

zdravstvenimi delavci. 

 Analiziranje kritičnih dogodkov v smislu zmanjševanje stresa in medsebojne pomoči. Po 

potrebi vključevati pomoč psihologa in psihiatra. 

 Določiti dodatno osebo (reševalca) za spremstvo. 

 Poenotenje sistema napotitve v laboratorij. 

 V največji možni meri zagotoviti nadomeščanje  za delovna mest, na katerih je zaposlena 

samo ena oseba. 

 Redna zaposlitev informatika. 

 

 

 

5.3. CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2016 

 

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

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

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

 

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

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

najpomembnejši vir za uresničitev ciljev zavoda. 

 

Za leto 2016 postavljamo naslednje operativne letne cilje za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 

poslovanja: 

 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS pri vseh ključnih programih. 

 Zaključiti poslovno leto s presežkom prihodkov nad odhodki.  

 povečanje obsega samoplačniški storitev za 1 % glede na leto 2015.  

 pričetek izdaje ničelnih računov.  

 Posodobitev načrta integritete.  

 Ohranjanje zadovoljstva uporabnikov storitev na nivoju leta 2015 (anketa o zadovoljstvu). 

 Ohranjanje zadovoljstva zaposlenih na nivoju leta 2015, izboljšanje ocene za 5 % na 

področju organizacijske klime (anketa o zadovoljstvu). 

 Pričetek postopkov za izboljšanje telefonske dostopnosti ambulant. 

 Prenova spletnih strani. 

 Priprav programov za elektronsko naročanje pacientov. 

 Realizacija plana investicij in v primeru opravičenih potreb in finančnih možnosti investirati 

v projekte, ki niso v plani investicij. 
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA  

 

Za leto 2016 je načrtovano ohranjanje obsega storitev in plačil, ki so dogovorjena z ZZZS, najmanj 

na ravni leta 2015. V letu 2016 načrtujemo (upamo na) pridobiti en tim fizioterapije, ki se je izvajal 

pri koncesionarki. 

 

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

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

ocene zadovoljstva pacientov in števila opredeljeni na ravni leta 2015. 

Osnova za načrtovanje obsega zdravstvenih programov je Pogodba o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 in Splošni dogovor za leto 2015 s pripadajočim 

aneksom.  

 

6.1. Plan osnovnih dejavnosti po pogodbi z ZZZS 

 
Tabela 1: OSNOVNE PLANIRANE KATEGORIJE IZ POGODBE Z ZZZS O IZVAJANJU 

ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2016 

STORITVE  

Planirani 

timi 
Planiran obseg 

2016 

Realiziran 

obseg 2015 

1. SPLOŠNE AMBULANTE  7,95 218.726 247.451 

 a) PREVENTIVA  0 286 

 b) KURATIVA  219.336 247.165 

3. OTROŠKI+ŠOLSKI DISPANZER 2,58 86.525 97.712 

a) PREVENTIVA 0,75 35.779 38.505 

b) KURATIVA 1,83 50.746 59.207 

5. DISPANZER ZA ŽENE 1,07 36.204 35.416 

a) PREVENTIVA  1.678 1.525 

b) KURATIVA  34.526 33.891 

6. FIZIOTERAPIJA 2,5 1.420 1.785 

7. LOGOPED 1 21.521 21.155 

8.PSIHIATRIJA 0,30 11.388 11.778 

9.PSIHOLOG 0,43 9.255 11.312 

10. PATRONAŽA 7,80 10.530 13.023 

11.  ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI 2,21 107.789 110.752 

a) ZDRAVLJENJE  53.894 56.885 

b) PROTETIKA  53.895 53.867 

12. ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA 1,40 47.038 49.123 

14. SANIT.(NENUJNI+ONKOL.)# 1,53 152.466 150.973 

15. DIALIZA* 1,32 130.995 98.005 

16. NENUJNI S SPREM.# 0,73 72.606 9.368 
17.ANTIKOAGULANTNA 
AMBULAN. 

0,33 17.175 15.833 

 

SPLOŠNE AMBULANTE:   

Preventiva:  Glede na to, da imamo vsem splošnim ambulantam dodeljene referenčne ambulante, ne 

planiramo več preventivne dejavnosti.  
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Kurativa: Se bo izvajala v obsegu zadnjih nekaj let. Kljub sprejetemu zmanjšanemu normativu 

(1500 opredeljenih oseb) in kljub stalnemu presežku plana se v letu 2016 ne predvideva povečanega 

obsega te dejavnosti.    

 

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA:. Izvajala se bo v predvidenem obsegu. Za leto 2016 se 

bo ohranil program na ravni povečanega iz leta 2015.  

 

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER : Letošnji planiran obseg ostaja nespremenjen.   

 

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

povečuje (več opredeljenih pacientov).  

 

PATRONAŽA: Obseg programa ostaja na ravni iz preteklega leta. Zaradi hitrega odpuščanja iz 

bolnišnic, naraščanja števila starostnikov in povečevanja kroničnih bolnikov, število kurativnih 

obiskov iz leta v leto narašča.  V letu 2014 se spreminja metodologija spremljanja opravljenih 

storitev, zato bo otežena primerjava med leti za nazaj. Iskali bomo možnosti povečanja programa, 

saj že več let beležimo visoko preseganje programa. 

 

FIZIOTERAPIJA: Obseg ostaja na ravni leta 2015, ko  se je spremenila metodologija (uteži) 

spremljanja obsega dejavnosti. Glede na potrebe pacientov pričakujemo rahel presežek plana. Iskali 

bomo možnosti povečanja programa (poleg programa od koncesionarke). 

 

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

na ravni leta 2015. Potrebe pacientov so velike, zato predvidevamo tudi samoplačniško dejavnost na 

tem področju. Psiholog bo pričel tudi z delom v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa. 

 

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE IN MLADINO: Planiran obseg ostaja, po spremembi v 

letu 2013, na nivoju leta 2015.   

 

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

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

spremljevalcem. Nujni prevozi so zajeti v NMP.  

 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ: Dejavnost nujne medicinske pomoči vključuje tudi dežurno 

službo in nujne prevoze. Načrtovan je v pavšalu v obliki ene B ekipe. Kljub novemu pravilniku o 

NMP, za leto 2015 še ne načrtujemo spremembe pri tej dejavnosti.   

 

AMBULANTA ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE OSKRBE ZA OBSOJENCE IN 

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

 OP splošne ambulante, 

 OP zobozdravstvo odraslih, 

 OP specialistična ambulanta psihiatrije, 

 OP center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 

Obseg sredstev bo ostal na nivoju leta 2015. 

 

REFERENČNE AMBULANTE: Zdravstveni dom ima vse splošne ambulante pokrite z 

referenčnimi ambulantami. Leto 2016 bo prvo obdobje, ko bomo celo leto opravljali delo 

referenčnih ambulant v celotnem možnem obsegu.  

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLE: Vrsta in obseg delavnic sta določena s pogodbo z 

ZZZS. Plačilo individualnih in skupinskih delavnic je realizirano le za izvedene delavnice. V letu 
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2016 se bo zmanjšal planiran obseg individualnih delavnic opuščanje kajenja. Pri realizaciji te 

delavnice običajno nismo uspešni zaradi nezainteresiranosti pacientov. 

 
Tabela 2: PLANIRANE IN IZVEDENE ZDRAVSTVENO VZGOJENE DELAVNICE V LETU 2016 

 

Vrsta zdravstveno vzgojnega planirani obseg 

dela   

ZDRAVO HUJŠANJE 2 

ZDRAVA PREHRANA 2 

TELESNA DEAV.-GIBANJE 2 

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO 2 

DELAVNICA OPUŠČANJE KAJENJA 1 

INDIVID. SVET.-OPUŠČANJE KAJENJA 4 

INDIVID.SVET.-TVEGANJE PITJA 2 

KRAJŠA DELAVNICA-ŽIVLJENSKI SLOG 8 

KRAJŠA .DELAVNICA -TEST HOJE 8 

KRAJŠA DELAV.-DEJAVNIKI TVEGANJA 8 

SKUPAJ: 39 

 

 

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

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

samoplačnikov. Za leto 2016 načrtujemo, da bo obseg dejavnosti ostal na nivoji leta 2015. V 

Dispanzerju medicine dela, prometa in športa se izvajajo naslednje dejavnosti: 

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

 opravlja analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest,  

 preventivne  zdravstvene preglede: 

o za posest in nošenje orožja,  

o v smislu varovanja pred nalezljivimi boleznimi,  

o športnikov in rekreativcev,  

 sodelujejo v timski obravnavi pri poklicnem usmerjanju učencev,  

 izdelujejo izvedenska in strokovna mnenja za ZZZS, invalidske komisije,  

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

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

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

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

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

 

Načrt delovnega programa je prikazan v Prilogi 1 - Obrazec 1: Delovni program 2016 
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7. KADROVSKO NAČRTOVANJE 
 

7.1. Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2016 

 
Na dan 31.12.2016 planiramo 100 zaposlenih, kar je enako kot konec leta 2015. Do konca leta 

bomo imeli poleg specializantov zaposlenih 5 oseb za določen čas, enega zdravnika za okrepljene 

ambulante (pomoč v NMP), dva pripravnika, ter dve osebi za nadomeščanje bolniške odsotnosti.  

 

Plan kadrov je podan v prilogi 3: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 

Kadrovska zasedba po dejavnosti je podana v prilogi 6: Načrt kadrov 2016 

 

7.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2016 

 

V zavodu bomo v letu 2016 kadrovanje usmerili predvsem v zagotavljanje izpolnjevanja delovnega 

programa in zastavljenih ciljev. Zaradi pomanjkanja zdravnikov v letu 2016 še pričakujemo težavo 

zapolnjevanja kadrovskih vrzeli. Okviri za zaposlovanje so določeni s pogodbo ZZZS. Nadomeščali 

bomo samo odhode redno zaposlenih, pa tudi daljše odsotnosti. V največji možni meri bomo 

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

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

bomo del kadrovskih potreb pokrili s pripravniki in specializanti.  

 

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

zunanje sodelavce. Problem bomo deli omilili tudi z vključevanje dodatnih specializantov v 

dežurno službo. Še vedno ostaja težava dela zdravnika v ordinacijskem času, ko dela na »dveh 

deloviščih« (redni ambulanti in ambulanti NMP). Zdravnikov, ki so popolnoma kompetentni 

(zdravstveno in strokovno) je malo, zato veliko breme odpade na par posameznikov.  

 

Za leto 2016 načrtujemo zaposlitev: 

1. zaposlitev zdravnika specialista družinske ali splošne medicine kot nadomestilo za 

upokojitev (ni bilo realizirano v letu 2015) 

2. zaposlitev zdravnika specialist pediatrije (sprememba zaposlitve iz določenega časa v 

nedoločen čas-ni bilo realizirano v letu 2015) 

3. zaposlitev zdravnika brez specializacije, po končanem pripravništvu za delo v ambulanti 

NMP, ki čaka na specializacijo iz družinske medicine 

4. zaposlitev laboratorijskega tehnika-povečane potrebe 

5. zaposlitev informatika-zmanjšanje odvisnosti od zunanjega sodelavca 

6. zaposlitev pravnika-nadomestilo za upokojitev 

7. zaposlitev treh diplomiranih medicinskih sester za delo v NRV (nujnem reševalnem vozilu). 

8. zaposlitev pripravnikov, specializantov medicinske stroke, ki jih financira ZZZS in 

kandidatov za specializacijo iz družinske medicine pred pričetkom specializacij 

 

Ena delavke (specializantka) bo v letošnjem letu zaključile porodniški dopust. Planiramo pa 

najmanj tri porodniške odsotnosti, eno od njih bomo nadomestili, pri eni bomo delo prerazporedili, 

ene ne bomo nadomeščali (specializantka).  

 

V letu 2016 bomo imeli v povprečju zaposlena dva pripravnika - zdravstvena tehnika in enega 

pripravnika tehnika laboratorijske biomedicine. Zaposlena bo tudi zdravnica v okrepljeni ambulanti 

kot pomoč v NMP. 
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7.3. Ostale oblike dela  

 

V skladu z 19. in 184. in 186. členom  Zakona za uravnoteženju javnih financ (ZUJF), lahko 

zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih storitev sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim 

delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdravstveni zavod ekonomsko 

smotrnejše. ZD Trebnje za opravljanje spodaj navedenih  zdravstvenih storitev, ki bodo predmet 

podjemne pogodbe, ne more skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi občasne narave teh storitev ali 

njihovega manjšega obsega oziroma z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti 

pogodbenih obveznosti do ZZZS.   

 

Za leto 2016 načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb za naslednje vrste dela:  

1. sklenitev podjemnih pogodb za občasno delo zunanjih zdravnikov v dežurni službi  

2. sklenitev podjemnih pogodb za delo zobnega asistenta v zobni ambulanti ZPKZ Dob. 

3. sklenitev podjemnih pogodb za delo zobozdravnika v zobni ambulanti ZPKZ Dob. 

4. sklenitev podjemnih pogodb za delo psihologa v ambulanti medicine dela  

5. sklenitev podjemnih pogodb za delo specialista laboratorijske biomedicine v diagnostičnem 

laboratoriju 

6. sklenitev podjemnih pogodb za delo ginekologa v ginekološki ambulanti-nadomeščanje 

daljše odsotnosti. 

 

 

Ministrstvo za zdravje je na osnovi naše vloge program dela z zaporniki uvrstil v posebni program, 

za katere je možno sklepati podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi. Odobritev ministrstva 

imamo do 31.3.2016, nato bomo prosili za novo soglasje. Sklenjene imamo pogodbe s petimi 

lastnimi splošnimi zdravniki in z enim lastnim zobozdravnikom, ker ni možna drugačna 

organizacija dela.   

 

Zdravstveni dom Trebnje z zunanjim izvajalcem oddaja dejavnost skrbništva nad informacijskim 

sistemom in dejavnost zobne tehnike. Načrtujemo redno zaposlitev informatika in sicer v drugi 

polovici leta. Za vzdrževanje računalniškega sistema (zunanji izvajalec)  bomo namenili 12.000,00 

€. V oddelku zobne tehnike je zaposlena ena oseba, ki ne zmore vršiti podpore za vse naše 

zobozdravnike. Predvidevamo, da se bo obseg zunanjih storitev zobne tehnike (z materialnimi 

stroški in DDV) gibal okoli 45.000,00 €. 

 

 

7.4. Izobraževanje v letu 2016 

 

SPECIALIZACIJE: v letu 2016 bo predvidoma 5 zdravnikov opravljalo module v okviru 

specializacije iz družinske medicine in dve zdravnici v okviru specializacije iz pediatrije. Vsi 

zdravniki specializacije opravljajo v breme ZZZS. 

 

OSTALA IZOBRAŽEVANJE: Z načrtovanim izobraževanjem in usposabljanjem bodo zaposleni 

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

kader se bo udeleževal kongresov, simpozijev in seminarjev doma, pa tudi v tujini. Ostali kader pa 

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

Izobraževanje bo potekalo v skladu s potrebami zavoda in zaposlenih. 

 

Sredstva za izobraževanje so planirana v višjem obsegu kot v letu 2015. Ne glede na določila 

kolektivnih pogodb, ki jim je (tudi zaradi nezmožnosti nadomeščanja odsotnosti) težko slediti, se za 

zdravnike načrtuje udeležba na 3. enodnevnih in 2. dvodnevnih seminarjih in/ali stroškovno 900,00 

EUR letno. Za medicinsko osebje (visoka izobrazba) se načrtuje izobraževanje v obsegu 3. 
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enodnevnih seminarjev in 1. dvodnevnega seminarja in/ali stroškovno 500 eur. Za medicinsko 

osebje (srednješolska izobrazba) se predvideva 2 enodnevna seminarja in/ali stroškovno in 1. 

dvodnevnega seminarja 400 eur. Pri izbiri tem je potrebno upoštevati potrebna znanja in število 

licenčnih točk, ki  jih prinese izobraževanje. Pri mentorjih je potrebno pri načrtovanju izobraževanja 

slediti zahtevam za ustrezno število licenčnih točk za ohranjanje mentorstva. Za administrativno 

tehnični kader se v povprečju predvideva strošek izobraževanja v višini 400 eur. Za direktorja se 

planira izobraževanje v višin 900.00 eur.  Temo izobraževanja odobri neposredno nadrejeni, potrdi 

pa direktor, če je v okviru planiranih stroškov izobraževanja.  

 

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

samo tako možno v celoti zagotoviti planiran obseg izobraževanja. Znanje, pridobljeno na 

izobraževanjih, je nujno prenašati na sodelavce. 

 

Načrtujemo izobraževanje za vse zaposlene s področja novih standardov ISO 9001 in interne tečaje 

tujih jezikov. 
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8. NAČRTOVAN  NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN 

INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA  
 

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

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

(drobnega inventarja) manjše vrednosti.  

 

8.1. PLAN INVESTICIJ V OSNOVNA SRDESTVA 

 
Tabela 3: Planirane investicije v osnovna sredstva v letu 2016 

NAHAJALIŠČE Naziv osnovnega sredstva oz. drobnega inventarja 

Nabavna 
vrednost  v 
EUR z DDV 

SPLOŠNE AMBULANTE 

drobni inventar (škarje, stetoskopi, peani, lancete, 
čitalci, torbe...) in medicinska oprema manjše 
vrednosti (do 500 €) 20.000,00 

razna manjša pohištvena oprema 4.000,00 

MEDICINA DELA 
Anomaloskop 6.000,00 

Mizica za posege 500,00 

AMBULANTA DOB Tiskalnik zebra za črtne kode 600,00 

SA MOKRONOG 
Hladilnik 300,00 

Pregledna miza 900,00 

RA TREBNJE omara in poličke 100,00 

ZOBNA TREBNJE  

Vrata 800,00 

Zobni stroj 21.000,00 

Pohištvena oprema 7.000,00 

LABORATORIJ 

Delovna postaja-računalnik 800,00 

Klima 800,00 

Mikroskop 5.000,00 

PATRONAŽA Avto 1x 9.000,00 

REŠEVALNA SL. 
Reševalno vozilo 120.000,00 

Sanitetno vozilo 24.000,00 

NMP aparat z lažje iskanje žil  2.000,00 

Uprava Pohištvena oprema 2.500,00 

SPLOŠNE SLUŽBE 

Tiskalniki za tiskanje računov 205kom  5.000,00 

računalniki 15 kom  10.000,00 

tiskalniki 5 kom 1.200,00 

ekrani  7 kom  1.400,00 

računalnikški pripomočki manjše vrednosti 3.000,00 

čitalec kartic za PZZ 5 kom  1.400,00 

Programske licence (office, serverske licenc….) 8.000,00 

SKUPAJ   257.300,00 

 

 

Priloga 4 - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016  
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8.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 

 

Po »živahni« dejavnosti investicijskega vzdrževanja v letu 2015, za letošnje leto načrtujemo 

prenovo zobne ambulante v Trebnjem in zamenjavo tal v prostoru za meritve medicine dela.  

 

V objektu v Mokronogu (montažni objekt) obstaja visoko tveganje uničenja v primeru požara, zato 

načrtujemo montažo javljalcev požara in prenos protipožarnega signala na družbo za varovanje. 

 

Določene najbolj obremenjene in prenovljene prostore bomo ustrezno sanirali in prebelili. 

 

Kljub prenovi in širitvi ZD Trebnje že opažamo prostorsko stisko. Že v predhodnih letih smo 

pridobili dodatni program referenčne ambulante, ki deluje v improviziranih prostorih.  V letošnjem 

letu bo potrebno urediti dodatni prostor za te namene.   

 

Zaradi boljše oskrbe pacientov (npr. umazane rane) planiramo urediti tuš za spiranje pacientov v 

ambulanti NMP. 

 
Tabela 4: Planirano  investicijsko vzdrževanje v letu 2016 

 

NAHAJALIŠČE Opis 
Vrednost  v EUR z 
DDV 

ZD TREBNJE Zamenjava talnih oblog DMD in zobna 2 3.000,00 

ZP MOKRONOG  Ureditev javljanja požara 7.000,00 

ZD TREBNJE Beljenje več prostorov Trebnje in Mokronog 8.000,00 

SKUPAJ   18.000,00 

 

 

Plan vzdrževalnih del je prodan v prilogi 5 Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016. 

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

lastnimi finančnimi viri. 
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9. SESTAVA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016  
 

Finančni načrt za leto 2016 vsebuje: 

 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih 

poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 

21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08 58/10, 60/10, 104/10, 104/11): 

 

1. Bilanco stanja 

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

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

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

toka 

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami: 

1. Načrt prihodkov in odhodkov 2016 

2. Načrt investicijskih vlaganj 2016 

3. Načrt vzdrževalnih del 2016 

 

Finančni načrt za leto 2016 je izdelan na predpostavki, da sedanji obseg dejavnosti, dogovorjen z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostane na enaki ravni kot v letu 2015. 
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10. ZAKONSKE PODLAGE IN IZHODIŠČA 
 

 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 

‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 

77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-

ZUJF), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksom in določila Splošnega dogovora za 

leto 2016 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z 

ZZZS. 

 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: 

 

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

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), 

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

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

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

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 

124/08, 58/10, 104/10 in 104/11), 

‒ 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 in 

108/13), 

‒ 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 in 

97/12), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 

108/13), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

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

službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 

2010) 

a) Interni akti zavoda: 

- Organizacijski predpis Program dela zavoda s finančnim načrtom 

 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

 

‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016, 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2016 (ZIPRS1415) 

(Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14), 

‒ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 

63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-

ZDavNepr in 85/14), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629


25 

 

‒ Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem 

sektorju za leto 2016, 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2016 (Uradni list RS, št. 12/14 

in 52/14), 

‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 

59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 

in 50/14),  

‒ Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 

osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13). 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014353
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142340
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11. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 

11.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

 

 

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016 in  

Priloga Ajpes -  Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 

 

 

11.1.1. Načrtovani prihodki 
 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 4.675.584 EUR in bodo za 2,18% večji od 

doseženih v letu 2015.  

 

11.1.2. Načrtovani odhodki 
 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 4.474.699 EUR in bodo za 4,43 % večji od 

doseženih v letu 2015. 
 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  
 

Načrtovani stroški blaga, materiala v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 544.508 EUR in bodo 

nekoliko manjši od doseženih v letu 2015.  

 

Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 694.677 EUR in bodo za 3,31% 

večji od doseženih v letu 2015. Povečanje stroškov storitev se nanaša na novo sklenjene pogodbe z 

zunanjimi izvajalci za opravljanje zdravstvenih storitev (dežurstvo, zobotehnične storitve, 

zdravstvene storitve). 

Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda 

znaša 27,69%. 

 

Načrtovani stroški dela 

 

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 2.973.514 EUR in bodo za 

6,73% višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 

66,45%.  

 

 

Načrtovani stroški amortizacije 

 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 230.000 EUR, ob upoštevanju dela 

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

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

sredstva. 
 

11.1.3. Načrtovan poslovni izid 

 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 

izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini 200.885 EUR presežka prihodkov.  
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11.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 

TOKA 

 

PRILOGA: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka- priloga 

Ajpes 

 

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

zavodu za leto 2016 izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini 153.664 EUR presežka prihodkov 

nad odhodki.  

 

 

11.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 

Podatki v tem izkazu so razmejeni na dejavnost javne službe in tržno dejavnost.  

 

 

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

prodajo blaga in storitev na trgu in javno službo. 

 

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

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

samoplačniških zdravstvenih storitev in nadstandardnih storitev, prihodki iz naslova zaračunanih 

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

tržni prihodki.  

 

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

naslednjimi sodili: 

 

 odstotek, glede na dosežene prihodke, 

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

službe. 

 

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

računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil. 

 

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 180.797 EUR, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 20.088 EUR. 

 

PRILOGA: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
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12. NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN VZDRŽEVALNIH 

DEL V LETU 2016 
 

 

12.1. 4.1. NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ 

 

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016 

 

 

12.2. 4.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 

 

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016  

 

12.3. 4.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 

 

V letu 2016 ne načrtujemo novih zadolžitev.  

 

PRILOGA: Račun financiranja 

 

 

Pripravili: 

Vera Rozman 

Karmen Lukše 

Slavka Gešman 

Vesna Kurent 

 

 

 


