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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, Anton 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  
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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 2016 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 

2017 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 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
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6) Pravilnik o notranji reviziji, 

7) Pravilnik o javnem naročanju, 

8) Letno poročilo za leto 2016, 

9) Register tveganj 

10) Dokumenti sistema kakovosti 

 

 

d) Druge podlage 
 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017, 

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

(Uradni list RS, št. 96/15), 

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

2017, 

‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 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 2017 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 stabilno poslovanja, s pomočjo 

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

uspešno in učinkovito delovanje zavoda. Tudi v letu 2017 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. 

 

 

 



7 

 

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 storitev  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 poslovanje, 

 je nosilec preventivne zdravstvene dejavnosti regije 

 je nosilec in izvajalec ukrepov civilne zaščite na zdravstvenem področju, 

 je nosilec projekta Milijon srčnih točk za naše področje 

 je koordinator in izvajalec izobraževanja prvih posredovalcev 

 predstavlja učno bazo za izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev. 

 
Tabela 1: DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 

 

 

PODROČJE DOLGOROČNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev 

na primarni ravni za potrebe regije oziroma 

vseh uporabnikov zdravstvenih storitev 

- obvladovanje potreb po zdravstvenih 

storitvah, ki so posledica demografskih in 

ostalih sprememb (novi programi, širitev 

obstoječih programov) 

- vzpostavljanje in uporaba sodobnih 

tehnoloških postopkov, medicinskih 

pripomočkov in doktrin 

- postavljanje pacienta v središče naših 

aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, 

diskretnost, prijaznost) 

- izvajanje aktivnosti na področju preventivne 

zdravstvene dejavnosti 

 

na ekonomsko-finančnem področju 

- doseganje pozitivnega poslovnega rezultata, 

- sledenje poslovni racionalnosti in 

gospodarnosti 

- optimizacija stroškov 

- pridobivanje finančnih sredstev iz naslova 

opravljanja tržne dejavnosti; 

- financiranje s pomočjo donacij in prispevkov 

lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev 

na področju kakovosti zdravstvenih 

storitev 

- na osnovi strokovnega znanja in sodobnih 

zdravstvenih pripomočkov zagotavljanje 

kakovosti zdravljenja, zdravstvene nege in 

drugih storitev, 

- spremljanje mnenja uporabnikov storitev z 
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namenom dviga kakovosti opravljenih storitev 

in s tem zadovoljstva uporabnikov  

- delovanje v skladu s smernicami standarda 

ISO 9001 

na kadrovskem področju - zagotavljanje pogojev za strokovno rast in 

razvoj zaposlenih;  

- zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe 

- medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks 

in znanja med zaposlenimi in izvajanje 

internih izobraževanj ter usposabljanj  

- kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje 

zaposlenih v ZD Trebnje 

- skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje 

in dobro počutje zaposlenih 

- medsebojno vzajemno spoštovanje in 

zaupanje 

- obvladovanje in preprečevanje vseh vrst 

mobinga 

na področju prostorske ureditve in 

opreme  

- zagotavljanje kakovostnih  pogojev za delo, 

- skrb za sprotno posodabljanje medicinske in 

ostale opreme, 

- zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za 

kvalitetno delo 

- slediti razvoju medicinske in  informacijske 

tehnologije. 
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4.2. Letni cilji zavoda po posameznih področjih za leto 2017 
 

Tabela 2: LETNI CILJI ZAVODA  ZA LETO 2017 

 

PODROČJE LETNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - izpolnitev plana storitev na podlagi 

Pogodbe o izvajanju zdravstvenih 

storitev za leto 2017 in plana tržne 

dejavnosti. Sprotno spremljanje in 

ukrepanje predvsem na tistih področjih, 

kjer se pojavlja večje preseganje ali 

nedoseganja programa; 

- z ZZZS dogovoriti povečanje obsega 

določenih programov zdravstvene 

dejavnosti (zobozdravstvo, splošne 

ambulante…)  

- obravnava incidentov, zapletov ter 

nesprejemljivih strokovnih dogodkov na 

sestankih zdravnikov in sester za 

vzpostavitev sistema »učenje na 

napakah« 

- prenova in razširitev programa »vzgoja 

prebivalstva za zdrav način življenja« in 

promocija zdravja-pridobitev centra za 

krepitev zdravja   

- spremljanje napotitev na sekundarni in 

terciarni nivo, primerjava med 

zaposlenimi in sprejetje potrebnih 

aktivnosti v primeru odstopanj 

 

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; striktno spoštovanja 

zakona o javnem naročanju (naročanje v 

skladu z razpisno dokumentacijo) 

- natančno spremljanje dobaviteljev in 

odstopanj pri naročanju (vzpostavitev 

ustrezne evidenca in evidentiranje 

neskladij) 

- 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 utrjevanje zaupanja bolnikov 

in dviga strokovne ravni dela (interni 

strokovni nadzori);  

- spremljanje pritožb strank in njihova 
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sprotna obravnava ter reševanje 

na kadrovskem področju - izvajanje strokovnih izobraževanj 

zaposlenih po posameznih področjih dela 

v skladu s planom izobraževanja za leto 

2017  

- pravočasna in zadostna informiranost 

zaposlenih preko sestankov, mailov in 

publikacij 

- zapolniti nezasedena delovna mesta 

(zdravniki, NMP) 

- zaposlitev pravnika kot nadomestna 

zaposlitev ; 

- 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 vzdrževanja, 

ob upoštevanju razpoložljivih finančnih 

sredstev in ob visoki stopnji 

racionalnosti; 

- priprava gradbene dokumentacije in 

javnega naročila za nadzidavo severnega 

trakta 
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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 2017 bomo izvedli 

priporočila iz poročila notranje revizije za leto 2016. Na osnovi priporočil bomo pripravili ustrezne 

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

skladnostjo in ustreznostjo sprejetih splošnih aktov zavoda, ki smo jo revidirali v letu 2016: 

 Sprejetje poslovnika o delu strokovnega sveta in pravilnika o promociji zdravja na delovnem 

mestu, 

 Neskladje med Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda ZD Trebnje  in Statutom zavoda ZD 

Trebnje: prvi navaja, da svet zavoda sprejema druge splošne akte zavoda, statut pa določa, da 

splošne akte sprejema direktor. Zavod mora jasno opredeli odgovornosti za sprejemanje 

splošnih aktov v Odloku in Statutu. 

 V poslovniku o delu sveta zavoda naj se izrecno navede dolžna ravnanja članov sveta zavoda in 

se formalno opredeli postopek ravnanja pri zaznavi nasprotja interesov 

 Ustrezna opredelitev organigrama, ki naj odraža organiziranost zavoda z vidika  opredeljenih 

organizacijskih enot. 

 Izločitev opredeljenih postopkov zaposlovanja novih delavcev iz pravilnika o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnim mest ter uvrstitev le-teh v organizacijski predpis 

upravljanje s kadri. 

 V pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti se dodajo lažje  kršitve delovnih 

obveznosti v zvezi s prepovedjo opravljanja konkurenčne dejavnosti in obveznosti obveščanja   

 Opredeliti je potrebno, da se kot darila simbolnega pomena štejejo tista darila, ki ne vplivajo na 

nepristranskost dela in ne morejo škoditi ugledu delavca in delodajalca, zato so iz prepovedi 

sprejemanja daril izključena,  

 Ažuriranje zbirke osebnih podatkov pri Uradu informacijske pooblaščenke ,  

 V organizacijskem predpisu upravljanje s kadri se loči postavka v zvezi z načinom 

(so)financiranja strokovnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe ter ločeno urediti način 

planiranja in spremljanja izpopolnjevanja strokovnih delavcev. 

 Delovno navodilo o letnih razgovorih se dopolni z elementi, ki so podlaga za napredovanje 

delavcev po Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. 

 Zavod naj da večji poudarek na boljšo informiranost in na obveščanje ter ozaveščanje pacientov 

o aktualnih zdravstvenih zadevah, ki bi vplivala na manjše število nepotrebnih obiskov, manj 

klicev ipd., predvsem preko spletne strani 

 Proučiti možnost za dopolnitev pravilnika o dodeljevanju delovnih oblek v zvezi z obveznim 

vračilom ter uvedbo logotipov na delovnih oblekah. Zavod naj tudi prouči možnosti za dodelitev 

jopic zaposlenim v administraciji.  

 V pravilniku o evidentiranju delovnega časa zaposlenih je potrebno urediti način presežnih ur, 

pisne odredbe za nadurno delo, ustreznih določil o koriščenju letnih dopustov po pravilih o 

starševskem varstvu in možnosti izrabe odsotnosti z dela z nadomestilom plače, glede na 

določila 38. člena kolektivnih pogodb. 

 Pripravi naj se zbirno poročila o popisu osnovnih sredstev v obliki inventurnega elaborata, ki 

vsebuje usklajene bilančne postavke sintetičnih in analitičnih evidenc s prilogami. 

 Pravilnik o blagajniškem poslovanju naj se dopolni s postopki v zvezi z ravnanjem z 

blagajniškimi viški 

 Posodobitev organizacijskega predpisa nabave (opis spremljanja evidenčnih postopkov nabave 

preko računalniške aplikacije) 
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 Posodobitev pravilnika o arhiviranju 

 Zavod naj register tveganj posodobi in opredeli ter prepozna samo tista tveganja, ki v načrtu 

integritete niso opredeljena. 

 

Priporočila bomo realizirali v prvi polovici leta 2017. Konec leta 2017 bomo izvedli revizijo 

poslovanja za leto 2017.   

 

 

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 2017 bomo zasledovali naslednje cilje notranjega nadzora 

javnih financ: 

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

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

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

javnem naročanju  

 periodično spremljanje porabe materiala po vrstah in stroškovnih mestih 

 racionalna izraba delovnega časa in spremljanje obsega opravljenega dela po zaposlenih 

 posodobitev registra 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, zastopnik pacientovih pravic.) 

 

5.2. Register tveganj 

 

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

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

nov standarda kakovosti ISO 9001:2015. Zato smo v letu 2017 nekoliko spremenili metodologijo   

določanja stopnje tveganja in pa večji poudarek namenili spremljanju učinkovitosti predlaganih 

ukrepov. Za leto 2017 smo prepoznali spodnja ključna tveganja: 

 
Tabela 3: KLJUČNA TVEGANJA PO PROCESIH ZA LETO 2017  

 

Proces kjer 
tveganje 
nastaja- Tveganje Opis tveganja vključno s posledicami Ukrepanje 

Proces vodenje  

Nespoštovanje delovnih 
navodil 

V zavodu oblikujemo delovna navodila, da 
olajšamo in poenotimo dela. Delovna navodila 
izhajajo iz strokovnih, organizacijskih ali 
zakonskih navodil, zato jih je potrebno 
upoštevati pri delu in so usklajena znotraj 
zavoda. Zaposleni ne upoštevajo ali zavračajo 
vsebino delovnih navodil, kar lahko pripelje do 
strokovnih napak, organizacijskih težav, 
različnih postopkov ali kršenja zakonodaje 

Ob nespoštovanju navodil s 
strani zaposlenih sestaviti pisno 
zabeležko in z vsebino 
seznaniti vpletene osebe. 
Postopati v skladu s 
Pravilnikom o disciplinski in 
odškodninski odgovornosti 

Tveganje ugleda v javnosti Nepooblaščeno formalno in neformalno 
komuniciranje zaposlenih v javnosti in z mediji 
lahko vpliva na zmanjšanje ugleda zavoda v 
javnosti. 

Spremljanje pojavov. Ob 
vsakem pojavu posebej določili 
potrebne aktivnosti 
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Poslovanje v neskladju z 
zakonodajo 

Neažurno spremljanje zakonodaje po 
posameznih področjih in nepravilno 
razumevanje zakonskih določil izpostavlja 
zavod in/ali posameznega zaposlenega 
denarnim kaznim in sankcijam, odškodninam 
ZZZS ter poslabšanju ugleda. 

Zaposlitev pravnika, ki bo 
skrbel za spoštovanje 
zakonodaje 

Upravljanje s 

kadri 

Pomanjkanje zdravnikov 

Pomanjkanje zdravnikov na trgu vodi k 
nezmožnosti zaposlovanja. Zaradi navedenega 
so obstoječi zdravniki preobremenjeni kar vodi 
k izgorelosti, večji možnosti napak in 
nezadovoljstvu 

Objava razpisov, novačenje 
kandidatov, pomoč 
specializantov 

Proces dela v 

splošnih 

ambulantah in 

dispanzerjih 

  

Sočasno delo zdravnika v 

ambulanti in na terenu  

Zaradi pomanjkanja zdravnikov nekateri 
zdravniki sočasno delajo na dveh delovnih 
mestih: v ambulanti in na terenu. Posledično 
nekateri pacienti dolgo čakajo in izražajo 
nezadovoljstvo z oskrbo, po drugi strani pa je 
zdravnik nekatere odgovornosti prelaga na 
sodelavce, kar ima lahko za posledico slabšo 
oskrbo nenadno zbolelega ali poškodovanega 
oz zmanjšuje dostopnost do osebnega 
zdravnikov 

Ločitev službe NMP od dela v 
rednih ambulantah 

Zagotavljanje kontinuitete 

obravnave  bolnika in 

predaja informacij 

Idealno je, da so vse informacije o bolniku 
zbrane na enem mestu in dostopne tistemu, ki 
bolnika obravnava kot osebni oz nadomestni 
zdravnik. Sedaj se dogaja, da v času dežurne 
službe oz za otroke ali paciente iz zdravstvenih 
postaj nimamo na razpolago vse potrebne 
dokumentacije, ki je deloma še v papirnati 
obliki. Uvedba e-kartona,  

Tveganje, da pacient ne 
pridobi 
ustreznih/pravočasnih 
informacij  

Nepravilno sprejemanje informacij od pacientov 
in nepravilno reagiranje glede na pridobljene 
informacije lahko vpliva na tveganje ugleda in 
nastanek odškodninskih zahtevkov. 
Nezmožnost pridobiti telefonsko zvezo z 
željeno ambulanto lahko pri pacientih povzroči 
težave 

Uvedba elektronskega 
naročanja, uvedba obvestilnih 
tabel, vračanje zgrešenih 
telefonskih klicev 

Tveganje, da otroci niso 
preventivno pregledani oz. 
cepljeni/oz. so cepljeni 
dvakrat 

Dogodi se, da zaradi slabo vodenih evidenc 
otroci niso vabljeni oz niso ponovno vabljeni za 
preventivni pregled oz cepljenje ali pa da so ob 
pomanjkljivih evidencah cepljeni dvakrat. 

Izdelava delovnih navodil, 
vodenje evidenc 

Proces dela 

preventivnega 

zdravstvenega 

varstva 
Tveganje neustreznega 
programa 

V pripravi je sprememba programa 
preventivnega varstva-uvedba centrov za 
krepitev zdravja. V primeru, da ne pridobimo 
novega progama, lahko so lahko pacienti 
prikrajšani  

prijava na razpis, predhodna 
priprava pogojem 

Pravilnik o org. 

in izvajanju dela 

NMP in dežurne 

službe 

Predaja bolnikov v dežurni 
službi oz. med izmenami 

Motena kontinuiteta procesa obravnave bolnika, 
moten pretok informacij lahko vodi v možnost, 
da se spregledajo  pomembna stanja, ki imajo 
za posledico neugoden izid zdravljenja Priprava elektronskega obrazca 

za predajo dežurne službe 

Proces dela v 

dispanzerju za 

mentalno 

zdravje 

Pomanjkanje specialnosti 
Pojavljajo se potrebe pacientov, ki bi zahtevale 
obravnavo s strani kliničnega psihologa. 

Pridobitev programa kliničnega 
psihologa in napotitev na 
specializacijo iz klinične 
psihologije 

Nedoseganje programa 
zaradi izostanka otrok 

Pacienti se na odzovejo na naročene termin. S 
tem ogrožajo v prvi vrsti rezultate obravnav. 
Hkrati je oteženo doseganje plana realizacije. 
Zasedajo pa tudi termin, ki bi ga bilo možno 
porabiti za druge paciente 

Uvedba sms obveščanja za 
naročene paciente, obvestilo za 
paciente, da se obravnava 
lahko prekine 

Prenos okužb med otroki 

Skupna čakalnica z otroškim dispanzerjem 
lahko povzroči prenos okužb med otroki. Otroci 
v DMZ so praviloma zdravi 

Ureditev ločene čakalnice za 
paciente DMZ 

Proces dela v 

DZŽ 
Tveganje bolniške 
odsotnosti obeh 
medicinskih sester 

V dispanzerju gre za specifično delo, zato ni 
možna takojšnja nadomestitev sestre v primeru, 
da se pojavi hkratna bolniška obeh. V takem 
primeru bi delu lahko zastalo 

Usposobitev najmanj ene 
sestre za delo v DZŽ 

Proces dela v 

disp. za prevent. 

Zdra. varstvo 

zaposlenih, 

voznikov in 

športnikov 

Daljša odsotnost zdravnika Dejavnost izvaja en zdravnik, ki je redno 
zaposlen. V primeru njegove daljše odsotnosti. 
programa ne bo mogoče izvajati. 

Razpis za specializacijo za 
dela, prometa in športa ( po 
možnosti z zahtevo, da ima 
kandidat že  specializacijo iz 
družinske medicine) 
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Proces 

izboljšav, 

merjenja in 

analiz 
Slabo izvedena notranja 
presoja 

Notranje presoje so slabo izvedene, pristop ni 
dovolj zavzet, vprašalniki so pomanjkljivo 
izpolnjeni, presojevalci ne išče vzrokov 
neskladja, spremljanje realizacije predlaganih 
ukrepov in ustrezno 

Izobraževanje presojevalcev, 
nadzor s strani PVK 

Proces 

obvladovanja 

dokumentacije 
Dokumentov ni ali so 
pomanjkljivi  

Zavod mora imeti vse interne akte, ki jih določa 
zakonodaja oziroma so potrebni za delo 

Priprava vseh internih aktov v 
skladu s priporočili notranje 
revizije 2016 

Pogodbe, tržna 

dejavnost in 

samoplačništvo 

Vseh potrebnih programov 
ni v ponudbi za 
samoplačnike v ustreznem 
obsegu 

Določen samoplačniške dejavnosti zavod na 
ponuja v dovolj velikem obsegu (zobozdravstvo, 
fizioterapija, svetovanja, dežuranje na prireditvi,  

Razširitev programa, 
stimulacija za izvajalce 
samoplačništva. 

Nabava 

(zagotavljane 

materialnih 

virov in 

potrebnih 

storitev) 

Tveganje negospodarne 
rabe sredstev 

Obstaja tveganje negospodarne porabe 
zdravstvenega materiala po posameznih 
ambulantah kar ima za posledico višje stroške 
nabave. Tveganje negospodarnega naročanja 
materiala. Tveganje negospodarnega naročanja 
storitev. Nezadostno opravljanje storitev v lastni 
režiji. 

Striktno evidentiranje naročil v 
program EJN, pridobitev več 
ponudb za posamezno nabavo, 
angažiranje lastnih resursov, 
racionalna poraba. Dnevni 
nadzor, ob ugotovljenih 
odstopanjih,  zagovor z 
odgovornimi 

Izvajanje 

zdravstvenih 

storitev-zunanji 

izvajalci  
Neupoštevanje navodil 

Zunanji izvajalci pretežno izvajajo program 
MNP. Potrebno je, da so seznanjeni z vsemi 
internimii navodili in da jih spoštujejo pri delu 

Ob prvem vstopu v zavod 
morajo biti pogodbeniki 
seznanjeni z internimi navodili 
(mapa v NMP), v nadaljevanju 
jih mora o spremembah 
obveščati osebje, ki z njimi 
dežura 

 

 

5.3. CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2017 

 

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 2017 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 2016.  

 Vzpostavitev  javnega wi-fi omrežja za paciente.  

 Vzpostavitev sistema panojev za obveščanje pacientov 

 Sodelovanje z lokalnimi mediji-objava mesečnega strokovnega prispevka 

 Ohranjanje zadovoljstva pacientov na nivoju leta 2016 

 Izboljšanje telefonske dostopnosti ambulant in ostalih dejavnosti 

 Reorganizacija NMP in dežurne službe v  NRV in DS 3a v skladu s Pravilnikov o službi 

nujen medicinske pomoči 

 Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za reševalce pred vključitvijo v NRV 

 Razširitev samoplačniške dejavnosti na področju fizioterapije kot možnost skrajševanja 

čakalnih dob. 
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA  

 

Za leto 2017 je načrtovano ohranjanje obsega storitev in plačil, ki so dogovorjena z ZZZS, najmanj 

na ravni leta 2016. V letu 2017 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 

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

ocene zadovoljstva pacientov in števila opredeljeni na ravni leta 2016. 

Osnova za načrtovanje obsega zdravstvenih programov je Pogodba o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 in Splošni dogovor za leto 2016 s pripadajočim 

aneksom.  

 

6.1. Plan osnovnih dejavnosti po pogodbi z ZZZS 

 
Tabela 2: OSNOVNE PLANIRANE KATEGORIJE IZ POGODBE Z ZZZS O IZVAJANJU 

ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2017 

 

STORITVE  

Planirani timi 

Planiran obseg 2017 Realiziran obseg 2016 

1. SPLOŠNE AMBULANTE  7,93 232.781 242.817 

3. OTROŠKI+ŠOLSKI DISPANZER 2,58 86.525 100.553 

a) PREVENTIVA 0,81 38.642 40.665 

b) KURATIVA 1,77 49.087 59.888 

5. DISPANZER ZA ŽENE 1,07 36.856 34.434 

a) PREVENTIVA  1.713 1.600 

b) KURATIVA  35.143 32.834 

6. FIZIOTERAPIJA 3,7 2.182 1.659 

7. LOGOPED 1 21.521 21.814 

8.PSIHIATRIJA 0,30 11.388 9.737 

9.PSIHOLOG 0,43 9.255 11.221 

10. PATRONAŽA 6,80 9.180 11.951 

11.  ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI 2,21 107.685 113.245 

a) ZDRAVLJENJE  53.843 53.941 

b) PROTETIKA  53.842 59.304 

12. ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA 1,40 46.720 47.458 

14. SANIT.(NENUJNI+ONKOL.)# 1,53 152.466 131.711 

15. DIALIZA* 1,32 130.995 85.302 

16. NENUJNI S SPREM.# 0,73 72.606 73.767 

17. NEGA NA DOMU 1 1.350  

18. ANTIKOAGULANTNA AMBULAN. 0,33 17.175 14.887 

 

 

SPLOŠNE AMBULANTE:   

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

referenčne ambulante, ki se še plačujejo v pavšalu. Dejavnost se bo izvajala v obsegu iz leta 2016, 

ko smo pridobili povečanja za 0,5 tima  

 

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER : Letošnji planiran obseg ostaja nespremenjen. Glede na 

število otrok se rahlo menja razmerje med kurativno in preventivno dejavnostjo   
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DISPANZER ZA ŽENE:  Obseg ostaja na ravni iz preteklega leta.  

 

PATRONAŽA: Obseg programa se je zmanjšal za en tim in se prenesel na dejavnost nega na domu 

(zaradi neustrezne smeri izobrazbe ene od zaposlenih). Zaradi hitrega odpuščanja iz bolnišnic, 

naraščanja števila starostnikov in povečevanja kroničnih bolnikov, število kurativnih obiskov iz leta 

v leto narašča.  V letu 2016 smo solidno obvladali program, zato je bil presežek plana zmeren. Isti 

trend pričakujem tudi v letu 2017.  

 

NEGA NA DOMU: V letu 2017 smo pridobili program enega tima, ki lahko opravlja omejen 

obseg dejavnosti (storitev) glede na patronažo službo (in je posledično manj vrednoten). Naveden 

program bomo izvajali do pridobitve ustrezne izobrazbe (dve do tri leta). 

 

FIZIOTERAPIJA: Obseg v letu 2017 se bo povečal za en tim (prenos dejavnosti od 

koncesionarja), v letu 2016 pa smo bili deležni tudi povečanja program za 0,3, kar se bo odražalo 

tudi prihodnjih letih.  Glede na potrebe pacientov pričakujemo rahel presežek plana.  

 

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

na ravni leta 2016 (brez začasnega povečanja). Potrebe pacientov so velike, zato ponujamo tudi 

samoplačniško dejavnost na tem področju. Psiholog je vključen tudi v delo v dispanzerju za 

medicino dela, prometa in športa. 

 

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE IN MLADINO: Planiran obseg ostaja na nivoju leta 2016. 

Z ZZZS bomo vodili intenzivne pogovore za povečanje program tako za odraslo kot mladinsko 

zobozdravstvo.   

 

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. V letu 2016 smo bistveno povečali obseg prevozov 

s spremstvom na račun prevozov brez spremstva. Isti trend pričakujem tudi v letu 2017.  

 

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA:. Opažamo upad potreb, zato je realizacija pod planom 

V letu 2016 smo pridobili dodatni program, realizacija pa je bila celo manjša kot pretekla leta. Za 

leto 2017 predvidevamo nadaljevanje trenda, zato bo oteženo doseganja plana.  

 

 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ: Dejavnost nujne medicinske pomoči vključuje tudi dežurno 

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

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

lahko vplivalo tudi na organizacijo NMP in dežurstva v našem zavodu.  

 

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 2016. 

 

REFERENČNE AMBULANTE: Zdravstveni dom ima vse splošne ambulante pokrite z 

referenčnimi ambulantami. So neposredno povezane z delom splošnih ambulant. V letu 2017 se 

pričakuje pavšalno plačilo, se pa bo program v prihodnosti obračunaval po opravljenih storitvah. 
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Leto 2017 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 

2017 se bo zmanjšal planiran obseg individualnih delavnic »opuščanje kajenja«. Pri realizaciji te 

delavnice običajno nismo uspešni zaradi nezainteresiranosti pacientov. 

 

 
Tabela 3: PLANIRANE IN IZVEDENE ZDRAVSTVENO VZGOJENE DELAVNICE V LETU 2017 

 

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 

PODPORA PRI SPORIJ.S TESNOBO 2 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 3 

TEHNIKE SPROŠČANJA 6 

 

 

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

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

Program bo v letu 2017 še plačan v pavšalu, vendar samo glede na odstotek realiziranega letnega 

števila ur predavanj v skupnem letnem planu efektivnih ur, kot prikazuje tabela:  

 

Tabela 3: PRIKAZ DINAMIKE PLAČIL ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO 

Realizirano letno število ur za 

izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje 

v skupnem letnem planu efektivnih 

ur (v %)  

Odstotek pogodbeno dogovorjene vrednosti programa,  

ki ga prejmejo izvajalci 

50 % in več  100%  

od 40 % do 49,99 %    95 %  

od 30 % do 39,99 %    80 %  

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

izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnem 

planu efektivnih ur  

 

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

nosilca timov zobozdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zobozdravstvene vzgoje 

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

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

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

Dinamika plačevanja bo ista kot pri zdravstveni vzgoji. 
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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 2017 načrtujemo, da se bo obseg dejavnosti povečal za 1 % glede na leto 

2016. . 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 2017 
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7. KADROVSKO NAČRTOVANJE 
 

7.1. Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2017 

 
Na dan 31.12.2017 planiramo 104 zaposlene, kar je tri manj kot konec leta 2016. Število se bo 

zmanjšalo na račun manjšega števila pripravnikov in na račun manjšega števila zaposlenih za 

nadomeščanje zaradi daljše odsotnosti.)  Do konca leta bomo imeli poleg sedmih specializantov 

zaposlene 4 osebe za določen čas in dva pripravnika. Šest delavcev se bor vrnilo s porodniške 

odsotnosti. Zaposlitev za nadomeščanje daljših odsotnosti ne načrtujemo, saj ob sestavi načrta ni 

indicev o daljši odsotnosti. Zadeve se lahko do konca leta spremenijo.  

 

Plan kadrov je podan v prilogi 3: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 

Kadrovska zasedba po dejavnosti je podana v prilogi 6: Načrt kadrov 2017 

 

7.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2017 

 

V zavodu bomo v letu 2017 kadrovanje usmerili predvsem v zagotavljanje izpolnjevanja delovnega 

programa in zastavljenih ciljev. Zaradi pomanjkanja zdravnikov v letu 2017 še pričakujemo težavo 

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

bomo  odhode redno zaposlenih, po potrebi tudi daljše odsotnosti. V največji možni meri bomo 

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

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

bomo del kadrovskih potreb pokrili s pripravniki in specializanti.  

 

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

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

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

deloviščih« (redni ambulanti, ambulanti NMP in mrliško pregledni službi). Zdravnikov, ki so 

popolnoma kompetentni (zdravstveno in strokovno) je malo, zato veliko breme odpade na par 

posameznikov.  

 

Za leto 2017 načrtujemo zaposlitev: 

1. zaposlitev zdravnika specialista družinske ali splošne medicine za zapolnitev kadrovske 

vrzeli. Zaradi pomanjkanja zdravnikov na trgu dopuščamo možnost, da pri tem ne bomo 

uspešni.  

2. V juniji bo predvidoma opravila strokovni izpit zdravnica, ki bi jo zaposlili na delovno 

mesto specialista družinske medicine.  

3. zaposlitev enega laboratorijskega tehnika zaradi povečanega obsega dela (več preiskav) 

4. zaposlitev pravnika-nadomestilo za upokojitev 

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

S tem se bodo ostali zaposleni prenehali vključevati v dežurstvo (manj plačila dežurstev), 

hkrati pa se bodo znižali stroški rednega dela (razporeditev delavcev na nižje vrednotena 

delovna mesta zaradi prenehanja  dela v urgenci)  

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

kandidatov za specializacijo iz družinske medicine pred pričetkom specializacij 

 

V letu 2017 bomo imeli v povprečju zaposlena dva pripravnika.  
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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 2017 načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb za naslednje vrste dela:  

1. sklenitev podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju 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 psihologa v ambulanti medicine dela  

4. sklenitev podjemnih pogodb za delo psihiatrov za ambulanto v ZD Trebnje in ambulanto 

Dob  

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

laboratoriju (do maja 2017) 

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

daljše odsotnosti. 

7. sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju z radiologom za samoplačniško ambulanto 

 

Na Ministrstvo za zdravje smo v oktobru 2016 naslovili vlogo, da  program dela z zaporniki uvrsti v 

posebni program, za katere je možno sklepati podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi. Odobritev 

ministrstva še nismo prejeli, pričakujmo pa, glede na pretekla leta, da bomo soglasje prejeli. 

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 zobne tehnike in pravnega 

svetovanja ter v manjši meri tudi vzdrževanje strežnika. Z zaposlitvijo informatika za polovični 

delovni čas smo zmanjšali odvisnost od zunanjega izvajalca. Stroške za zunanjega informatika 

bomo predvidoma zmanjšali za 70 % glede na leto 2016. Z zaposlitvijo pravnika bomo prekinili 

pogodbo z zunanjim izvajalcem (predvidoma v maju 2017). 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 2017 

 

SPECIALIZACIJE: v letu 2017 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. 

 

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ZA PRIDOBITEV FORMALNE IZOBRAZBE: V 

zadnjih letih opažamo veliko zanimanje za izobraževanje za pridobitev formalne izobrazbe, 

predvsem za program diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik. Zavod podpira tako 

izobraževanje, vendar vsem kandidatom po koncu izobraževanja ne bomo mogli zagotoviti delo, ki 

ustrezna stopnji izobrazbe. Dve kandidatki pa smo napotili na izobraževanje zato, ker kljub temu, 

da že vrsto let opravljalo določena dela, zaradi spremembe predpisov, nimata več ustrezne smeri 

izobrazbe. V letu 2016 sta se vpisali v prvi letnik programa diplomirana medicinska sestra. Če bosta 
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redno opravili študijske obveznosti in se v letu 2017 vpisali v drug letnik, jima bo zavod financiral 

šolnino (cca 6.000,00 EUR)  

 

OSTALA USPOSABLJANJA: Z načrtovanim izpopolnjevanjem 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 usposabljanje so planirana v višjem obsegu kot v letu 2016, ko so bistveno narasla 

glede na preteklo leto. 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. enodnevnih seminarjev in 1. dvodnevnega 

seminarja in/ali stroškovno 600 eur. Za medicinsko osebje (srednješolska izobrazba) se predvideva 

2 enodnevna seminarja in/ali stroškovno in 1. dvodnevnega seminarja 500 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 500 eur. Za direktorja se planira usposabljanje v višin 900.00 eur.  Temo 

izpopolnjevanja in usposabljanja odobri neposredno nadrejeni, potrdi pa direktor, če je v okviru 

planiranih stroškov.  

 

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

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

iz leta v leto manj. Znanje, pridobljeno na usposabljanjih , je nujno prenašati na sodelavce. 
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8. NAČRTOVAN  NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN 

INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA  
 

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

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

(drobnega inventarja) manjše vrednosti.  

 

8.1. PLAN INVESTICIJ V OSNOVNA SRDESTVA 

 
Tabela 4: Planirane investicije v osnovna sredstva v letu 2017 

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 

razna manjša pohištvena oprema in stoli 10.000 

OTROŠKO ŠOLSKI 
DISPANZER 

hladilnik 500 

luč za previjanje 800 

SA MOKRONOG EKG aparat 5.000 

SA III-DR.PETEK EKG aparat 5.000 

ZOBNA Mokronog mikromotor 1.750 

  varilec folije 500 

RA MIRNA MOKRONOG 
doppler 750 

tlačilka za spirometer 200 

REFERENČNE AMBULANTE miza 500 

RA TREBNJE omara 600 

ZOBNA MIRNA 

zobna turbina 1.100 

zobni kolenčnik rdeč 900 

stol za terapevta 1.000 

ZOBNA TREBNJE  
zobni stroj 24.000 

pohištvena oprema ambulante 8.000 

  dvižna postelja 2.500 

FIZIOTERAPIJA aparat za lasersko in magnetoterapijo 2.700 

  okrogli stolčki 2x 200 

LOGOPED 
tablični računalnik 400 

pohištvo (dodatno omara, stol za otroke 500 

LABORATORIJ 

aparat za barvanje krvnih razmazov 1.400 

hemper-priprava krvnih razmazov 900 

stol spinalis 500 

DZŽ stoli za čakalnice 1.800 

PATRONAŽA MOKRONOG patronažna torba 500 

PATRONAŽA MIRNA patronažna torba 500 

REŠEVALNA SL. sanitetno vozilo 22.000 
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zdravniško vozilo 20.000 

Sledenje 800 

OTROŠKI DISPANZER aparat za testiranje vida  1.500 

SPLOŠNE SLUŽBE 

fotokopirni stroj 1.000 

prenosnik-zdravstvena vzgoja 1.200 

računalnik za zamenjavo obstoječih (10 x) 10.000 

tiskalniki za zamenjavo obstoječi (10 x) 3.500 

kosilnica  1.500 

wi-fi omrežje 5.000 

zamenjava routerja 3.000 

displeji za obveščanje pacientov 8.000 

SKUPAJ   170.000 

 

 

Priloga 4 - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017  

 

8.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 

Za leto 2017 načrtujemo prenovo otroške zobne ordinacije in pa sanitarij na vseh neprenovljenih 

traktih. S to prenovo načrtujemo pridobiti tudi dodatne prostore za morebitne druge namene 

(garderobe, prostor za čistila…) 

 

Intenzivno se bomo lotili priprave dokumentacije za nadgradnjo severnega trakta. V letu 2017 

načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja. Odvisno od časovna dinamike in od morebitnih 

zapletov pri javnem naročanje gradnje, bomo v drugi polovici leta pričeli že z izvedbenimi deli. 

Sredstva za te namene sicer v letu 2017 še ne planiramo, imamo pa zagotovljeno finančno shemo za 

celotni projekt. 

 

 
Tabela 4: Planirano  investicijsko vzdrževanje v letu 2017 

 

NAHAJALIŠČE Opis Vrednost  v EUR z DDV 

ZD TREBNJE 
ureditev WC v zobnem, pediatričnem in 
fizioterapevtskem delu 

30.000,00 

ZD TREBNJE 
Prenova zobne ambulante (tla, inštalacije, 
beljenje…) 

5.000,00 

ZD TREBNJE 
Pridobitev gradbene dokumentacija za 
nadgradnjo severnega dela (vsi dokumenti do 
javnega razpisa) 

25.000,00 

SKUPAJ   60.000,00 

 

 

Plan vzdrževalnih del je prodan v prilogi 5 Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017. 

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

lastnimi finančnimi viri. 
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9. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017  
 

Predlog finančnega načrta za leto 2017 vsebuje: 

 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2017 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. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017 

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

za leto 2017 

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

toka za leto 2017 

 

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami: 

 

1. Delovni program 2017 

2. Načrt prihodkov in odhodkov 2017 

3. Spremljanje kadrov 2017 

4. Načrt investicijskih vlaganj 2017 

5. Načrt vzdrževalnih del 2017 

 

Finančni načrt za leto 2017 je izdelan na predpostavki, da sedanji obseg dejavnosti, dogovorjen z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostane na enaki ravni kot v letu 2016. 

 

 

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 

 
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017  

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

 

9.1.1. Načrtovani prihodki 

 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 4.894.812 EUR in bodo za 2 ,56% višji od 

doseženih v letu 2016.  

 

 

9.1.2. Načrtovani odhodki 

 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 4.624.794  EUR in bodo za 6,99 % višji od 

doseženih v letu 2016. 

 

 

a) Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 1.303.224  

EUR in bodo za 8,20 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke 

zavoda znaša 28,18 %. 
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b) Načrtovani stroški dela 

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 3.061.570  EUR in bodo za 

6,96 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 

66,20 %. 

 

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

nalog zavod v letu 2017 načrtuje izplačilo te vrste delovne uspešnosti upoštevajoč, da lahko izplača 

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

sektorju. Zavod se že nekaj let sooča z kadrovskim manjkom zdravnikov, kljub aktivnemu iskanju 

kandidata za zaposlitev. V juniju 2017 načrtujemo zaposlitev zdravnika specialista (specializantka 

družinske medicine, ki zaključuje specializacijo), kljub temu nam bo še vedno do polne kadrovske 

zasedbe v splošnih ambulantah primanjkoval 1 zdravnik specialist. 

 

Zavod v letu 2017 ne načrtuje izplačila akontativnega obsega sredstev za delovno uspešnost iz 

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

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

 

c) Načrtovani stroški amortizacije 

 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 210.000 EUR, ob upoštevanju dela 

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

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

sredstva. 

 

9.1.3. Načrtovan poslovni izid 

 

Tabela 3: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2017  
 CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI POSLOVNI IZID (brez davka 

od dohodka pravnih oseb) 

 Ocena real. 

2016 

FN 2017 Ocena real. 

2016 

FN 2017 Ocena real. 

2016 

FN 2017 

SKUPAJ  

4.772.631 

 

4.894.812 

 

4.322.485 

 

4.624.794 

 

450.146 

 

270.018 

 

 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 

izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 270.018  EUR.  

 

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

 

 

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

prodajo blaga in storitev na trgu in javno službo. 

 

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

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

samoplačniških zdravstvenih storitev in nadstandardnih storitev, prihodki iz naslova zaračunanih 

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

tržni prihodki.  
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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 247.607 EUR, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 22.441 EUR. 

 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti  

 

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA 
 

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

 

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

zavodu za leto 2017 izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini 375.888 EUR presežka prihodkov 

nad odhodki.  

 

 

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017  
 

10.1. PLAN INVESTICIJ 
 

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017  

  

 

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 
 

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017  

 

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 
 

V letu 2016 ne načrtujemo novih zadolžitev.  

 

PRILOGA: Račun financiranja 

 

Datum: 21.02.2017 

 

Podpis odgovorne osebe  

Mag. Vera Rozman 

  


