
 

 

                                

     

 

           
 

                      PPRROOGGRRAAMM  DDEELLAA  ZZAAVVOODDAA    

                      SS  FFIINNAANNČČNNIIMM    NNAAČČRRTTOOMM  

zzaa  lleettoo  22001188  
 

            OOddggoovvoorrnnaa  oosseebbaa::  

              mmaagg..  VVeerraa  RRoozzmmaann,,  uunniivv..  ddiippll..  eekkoonn 

  
 

          Februar, 2018 

 

  

 

ZD TREBNJE 

Newsletter Title 

ZDRAVSTVENI DOM  

TREBNJE 

GOLIEV TRG 3, 

 8210 TRBENJE 
 



2 

 

KAZALO 
 

1. UVOD ................................................................................................................................................................ 3 

1.1. OSNOVNI PODATKI ................................................................................................................................................ 3 
1.2. ORGANI ZAVODA ............................................................................................................................................. 3 
1.3. PODROČJE DELOVANJA ZAVODA ..................................................................................................................... 4 

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ........................................................................................................... 5 

3. VIZIJA, POSLANSTO IN VREDNOTE ZAVODA ...................................................................................................... 7 

3.1. POSLANSTVO .............................................................................................................................................. 7 
3.2. VIZIJA ............................................................................................................................................................ 7 
3.3. 4VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE ......................................................................................... 7 
3.4. STRATEŠKE USMERITVE ......................................................................................................................... 7 

4. CILJI ZAVODA ..................................................................................................................................................... 9 

4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ..................................................................................................................................... 9 
4.2. LETNI CILJI ZAVODA PO POSAMEZNIH PODROČJIH ZA LETO 2018 ................................................................................... 11 

5. NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC IN REVIZIJSKA SLUŽBA .............................................................................13 

5.1. CILJI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ........................................................................................ 14 
5.2. REGISTER TVEGANJ .............................................................................................................................................. 14 
5.3. CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2018 ...................................................................................................................... 18 
5.4. PLAN INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV .................................................................................................... 19 

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ......................................................................................................................20 

6.1. PLAN OSNOVNIH DEJAVNOSTI PO POGODBI Z ZZZS .................................................................................................... 20 

7. KADROVSKO NAČRTOVANJE.............................................................................................................................24 

7.1. PLANIRANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2018 ............................................................................................. 24 
7.2. NAČRTOVANJE ZAPOSLITEV V LETU 2018................................................................................................................. 24 
7.3. OSTALE OBLIKE DELA ........................................................................................................................................... 25 
7.4. IZOBRAŽEVANJE V LETU 2018 ............................................................................................................................... 25 

8. NAČRTOVAN  NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ............................................27 

8.1. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .............................................................................................................................. 28 

9. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 ........................................................................................................................29 

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ................................................. 29 
9.1.1. Načrtovani prihodki ...................................................................................................................................... 29 
9.1.2. Načrtovani odhodki ...................................................................................................................................... 29 
9.1.3. Načrtovan poslovni izid ................................................................................................................................ 30 

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ................................. 30 
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ........................................... 31 

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018 .......................................................................................31 

10.1. PLAN INVESTICIJ .......................................................................................................................................... 31 
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL ........................................................................................................................ 31 
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA ................................................................................................................................ 31 

 

 



3 

 

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 (do marca 2018) 

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  

Prim. 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 in centra za krepitev 

zdravja 
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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. 

- za ranljive skupine prebivalstva 

 
 

 

 

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 
a) Pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda 

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

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

77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17), 

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

ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 

2018 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z 

ZZZS. 

 

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

 
 

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, 55/15 – 

ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617), 

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

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

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

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

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

104/10, 104/11 in 86/16), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

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

100/15 in 84/16), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15), 

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

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

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

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

c) Interni akti zavoda 
 

1) Pravilnik o računovodstvu; 

2) Pravilnik o popisu, 

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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3) Pravilnik o evidentiranju delovnega časa, 

4) Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 

5) Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 

6) Pravilnik o notranji reviziji, 

7) Pravilnik o javnem naročanju, 

8) Letno poročilo za leto 2017, 

9) Register tveganj 

10) Dokumenti sistema kakovosti 

 

 

d) Druge podlage 

 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018, 

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

(Uradni list RS, št. 71/17), 

‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v 

javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, 

‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

‒ Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, 

‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-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, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17). 

 

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 2018 bomo omejevali in nadzorovali stroške. 

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

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

ceni. Realizirali bomo celotni program, dogovorjen s strani ZZZS. Hkrati bomo morali žal paziti, da 

ne bo prihajalo do prevelike presežene realizacije pri posameznih programih (potrebe pacientov so 

večje od možnosti). Pristopili bomo k projektu ministrstva za zdravje - Centra za krepitev zdravja. 

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.  
 

3.1. POSLANSTVO 

 

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

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

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

medicinske pomoči, ob hkratnem zasledovanju cilja  uspešnosti in učinkoviti  poslovanja 
 

 

3.2. VIZIJA 

 

Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno življenje našim občanov ter so 

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

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

spoštovanja. 
 

3.3. 4VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE 

 

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

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

skladu z najnovejšimi doktrinami in dognanji.  

Odgovornost: Narava našega dela je neposredno povezana 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 o ustrezni obravnavi.  

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

spoštljivo, prijazno in hitro. 

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

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

izobraževanje zaposlenih. 

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

do okolja 
 

3.4. STRATEŠKE USMERITVE 

 

• ohranjanje (oziroma širitev) dejavnost zavoda in ugodnega poslovnega rezultata 

• zadovoljni uporabniki zdravstvenih storite in zaposleni 

• razvijanja visoke stopnje empatije do pacientov in med zaposlenimi 

• uvajanje sodobne tehnologije v delovne procese, 
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• povečevanje prihodkov in naslova tržne in nadstandardne dejavnosti 

• sledenje strokovnim smernicam in uvajanje 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 

• nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti 

 

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

letnem poslovnem načrtu. 
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4. CILJI ZAVODA 

4.1. Dolgoročni cilji zavoda 
 

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

primarni ravni, ker: 

 je uveljavljena in preizkušena oblika delovanja, 

 na enem mestu nudi organizacijsko in strokovno vodeno zdravstveno varstvo, 

 zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo in stabilnost delovanja javne mreže, 

 zagotavlja enako dostopnost za vse uporabnike in socialne skupine, 

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

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

 je nosilec preventivne zdravstvene dejavnosti regije 

 je nosilec in izvajalec ukrepov civilne zaščite na zdravstvenem področju, 

 je nosilec projekta Milijon srčnih točk za naše področje 

 je koordinator in izvajalec izobraževanja prvih posredovalcev 

 predstavlja učno bazo za izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev. 

 
Tabela 1: DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 

 

 

PODROČJE DOLGOROČNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev 

na primarni ravni za potrebe regije oziroma 

vseh uporabnikov zdravstvenih storitev 

- obvladovanje potreb po zdravstvenih 

storitvah, ki so posledica demografskih in 

ostalih sprememb (novi programi, širitev 

obstoječih programov, izobraževanje 

pacientov) 

- vzpostavljanje in uporaba sodobnih 

tehnoloških postopkov, medicinskih 

pripomočkov in doktrin 

- 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, 
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- spremljanje mnenja uporabnikov storitev z 

namenom dviga kakovosti opravljenih storitev 

in s tem zadovoljstva uporabnikov  

- delovanje v skladu s smernicami standarda 

ISO 9001 

na kadrovskem področju - zagotavljanje pogojev za strokovno rast in 

razvoj zaposlenih;  

- zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe 

- medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks 

in znanja med zaposlenimi in izvajanje 

internih izobraževanj ter usposabljanj  

- kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje 

zaposlenih v ZD Trebnje 

- skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje 

in dobro počutje zaposlenih 

- medsebojno vzajemno spoštovanje in 

zaupanje 

- obvladovanje in preprečevanje vseh vrst 

mobinga 

na področju prostorske ureditve in 

opreme  

- zagotavljanje kakovostnih  pogojev za delo, 

- skrb za sprotno posodabljanje medicinske in 

ostale opreme, 

- zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za 

kvalitetno delo 

- slediti razvoju medicinske in  informacijske 

tehnologije. 
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4.2. Letni cilji zavoda po posameznih področjih za leto 2018 
 

Tabela 2: LETNI CILJI ZAVODA  ZA LETO 2018 

 

PODROČJE LETNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - izpolnitev plana storitev na podlagi 

Pogodbe o izvajanju zdravstvenih 

storitev za leto 2018 in plana tržne 

dejavnosti. Sprotno spremljanje in 

ukrepanje predvsem na tistih področjih, 

kjer se pojavlja večje preseganje ali 

nedoseganja programa; 

- vzpostavitev projekta centra za krepitev 

zdravja v vseh njegovih pričakovanjih in 

zahtevah 

- pričetek obratovanja nove zobne 

ambulante za otroke 

- pričetek z delom novih splošni ambulant 

in preusmerjanje pacientov na nove 

ambulante 

- spremljanje napotitev v laboratorij, in 

fizioterapijo ter ukrepanje v primeru 

prekomernega napotovanja (individualna 

obravnava napotovalcev)  

- uvedba naročnike knjige v vseh 

ambulanta in dispanzerjih in poraba 

vrstomatov v vseh splošnih ambulantah 

- ohranitev obsega poslovanja medicine 

dela vsaj na nivoju 98 % realizacije leta 

2017 

 

na ekonomsko-finančnem področju 

- poslovno leto zaključiti s presežkom 

prihodkov nad odhodki, 

- vzdrževanje učinkovitega nadzor nad 

stroški,  ki bo rezultiral v obvladovanju  

stroškov že pred nastankom; striktno 

spoštovanja zakona o javnem naročanju 

(naročanje v skladu z razpisno 

dokumentacijo) 

- izvedba investicijskega vzdrževanja-

rekonstrukcije brez kreditov 

- izvesti notranjo revizijo delovanja 

zavoda 

na področju kakovosti zdravstvenih storitev - na vseh ravneh zdravstvene oskrbe 

zagotavljati celovit sistem kakovosti v 

skladu s standardi ISO 9001:2000; 

- 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 

- posodobitev ugotavljanja zadovoljstva 

uporabnikov in zaposlenih (vrsta in 

način anketiranja) 

na kadrovskem področju - izvajanje strokovnih izobraževanj 

zaposlenih po posameznih področjih dela 

v skladu s planom izobraževanja za leto 

2018  

- pravočasna in zadostna informiranost 

zaposlenih preko sestankov, mailov in 

publikacij in aplikacije za postavljanje 

vprašanj 

- zapolniti nezasedena delovna mesta 

(družinski zdravniki, .psihiatri, 

zobozdravniki, kader za CKZ). 

- izvedba letni razgovori z zaposlenimi na 

dve leti; 

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; 

- pridobitev gradbenega dovoljenja za 

rekonstrukcijo severnega trakta 

- objava javnega razpisa, izbor izvajalca in 

pričetek izvajanja nadgradnje, 

- objava javnega razpisa za preureditev 

pritličja in prvega nadstropja, izbor 

izvajalca in po možnosti pričetek 

izvajanja preureditve 
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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 2018 bomo izvedli 

priporočila iz poročila notranje revizije za leto 2017. 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 2017: 

 

Javnemu uslužbencu zdravniku, zaposlenemu na delovnem mestu z enakomerno  razporeditvijo 

delovnega časa pri obračunu plače meseca oktobra za praznični dan 31.10.2017, ni bilo obračunano 

nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela, zato je potrebno izvajanje ustreznih kontrole pravilnosti 

obračuna nadomestil.  

PLANIRAN UKREP: Kljub temu, da gre za edini primer, je potrebno uvesti dodatne kontrole. 

Vodjem, ki skrbijo za pravilno evidenco, bodo poslala dodatna navodila za izvrševanje ustreznih 

kontrol 

 

Zavod ima poleg glavne organizirane tudi pomožne blagajne v okviru posameznih ambulant 

(ordinacij). Izdati je potrebno Sklepa o organiziranosti pomožnih blagajn, pri čemer je potrebno 

podrobno postopkovno opredeli: 

• način in obveznost vodenja evidenc o blagajniškem poslovanju posamezne pomožne 

blagajne in 

• način predložitve in evidentiranja v glavni blagajni. 

PLANIRAN UREP: Posodobitev pravilnika o blagajniškem poslovanju  

 

Mestoma je bilo ugotovljeno, da posamezne ambulante, ki so nosilke pomožnih blagajn v 

računovodstvo oddajo sprejeto gotovino za izvedene zaračunane storitve tudi za več dni skupaj (npr. 

zobna ambulanta Mirna, Mokronog), pri čemer pa ne vodijo ustrezne evidence o blagajniškem 

poslovanju. Ker ima zavod organiziranih več pomožnih blagajn in se gotovina v glavno blagajno iz 

pomožnih blagajn ne polaga dnevno, je potrebno proučitev možnosti za podrobno formalno 

opredelitev: 

• načina vodenja evidenc blagajniškega poslovanja na podlagi dnevnih iztržkov, 

• načina in rokov vplačil prejete gotovine, 

• zagotavljanja varnosti v blagajniškem prostoru in pri prenosu gotovine ter 

• odgovornih oseb in kontrolnih postopkov. 

PLANIRAN UKREP: Izdaja navodil za zaposlene za pravilno obvladovanje blagajniškega 

poslovanje 

 

Zavod mora skladno z določili ZVZD-1 promocijo zdravja na delovnem mestu ustrezno načrtovati, 

zagotoviti potrebna sredstva ter opredeliti način spremljanja izvajanja aktivnosti.  Potrebno je 

upoštevanje smernic Ministrstva za zdravje pri zagotavljanju učinkovite priprave programa 

promocije zdravja in njegove izvedbe. Zavod naj za vsak posamezni ukrep opredeli odgovorne 

osebe, časovne okvirje, kazalnike spremljanja, ocenjena finančna sredstva in na teh podlagah 

ustrezno meri tudi učinke oz. napredek. Potrebno je tudi izvajanje pregleda opravljanja aktivnosti 

skladno z opredeljenim planom. 

PLANIRAN UKREP:  Za vsak ukrep iz plana promocije zdravja se določi: odgovorne osebe, 

časovne okvirje, kazalnike spremljanja in ocenjena finančna sredstva. Konec leta se oceni uspešnost 

ukrepov za promocijo zdravja. 
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Priporočila bomo realizirali v prvi polovici leta 2018. Konec leta 2018 bomo izvedli revizijo 

poslovanja za leto 2018.   

 

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 2018 bomo zasledovali naslednje cilje notranjega nadzora 

javnih financ: 

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

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

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

javnem naročanju  

• periodično spremljanje porabe materiala po vrstah in stroškovnih mestih 

• racionalna izraba delovnega časa in spremljanje obsega opravljenega dela po zaposlenih 

• posodobitev registra tveganj 

• izvajanje internih strokovnih nadzorov v skladu z letnim načrtom 

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

službe ZZZS in zdravniške zbornice, zastopnik pacientovih pravic.) 

 

5.2. Register tveganj 

 

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

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

nov standarda kakovosti ISO 9001:2015. Za leto 2018 smo prepoznali spodnja ključna tveganja: 

 
Tabela 3: KLJUČNA TVEGANJA PO PROCESIH ZA LETO 2018  

 

Proces kjer 
tveganje nastaja Tveganje Opis tveganja vključno s posledicami Ukrepanje 

Proces vodenje  

Tveganja poškodb 
zaposlenih na 
delovnem mestu 

Zaposleni se lahko pri svojem delu 
poškodujejo (padci, zvini, ureznine, 
vbodi….), kar lahko  povzroča bolniške 
odsotnosti, okvare zdravja in 
odškodninske zahtevke 

Dosledna uporaba zaščitne obleke in 
varovalnih sredstev, opozarjanje zaposlenih 
in tudi odstranitev z dela v primeru kršitve, 
medicinsko planiran oddih, razporeditev 
delovnega časa, ki zagotavljal ustrezen 
počitek 

Pomanjkljiva 
interna navodila za 
delo 

Zaradi neobstoja navodil ali zaradi 
pomanjkljivih in nejasnih navodil 
zaposleni postopkov ne izvajajo 
ustrezno 

Vodje služb podajo predloge za dodatna 
delovna navodila. Zaradi zagotavljanje večje 
razumljivosti pri dopolnitvah in izdelavah 
vedno sodelujejo najmanj dve odgovorni 
osebi  

Neudeležba na 
sestankih in 
izobraževanjih 

Neudeležba na sestankih ali 
izobraževanjih in tudi zamujanje in 
predčasno odhajanje pomeni izpad 
informacij in znanj, pomembnih za delo 

Obvezen podpis na listo prisotnih in oddaja 
potrdil o izobraževanje. Individualni razgovori 
z zaposlenimi, ki se ne udeležujejo sestankov 
in internih izobraževanj 

Neupoštevanje 
pravil uporabe 
uniform in zaščitne 
in varovalne 
opreme 

Nošenje neustrezne uniforme ter 
neuporaba zaščitne in varovalne 
opreme pomeni tveganje za poškodbe in 
ogroža zdravje. Neustrezen izgled 
zaposlenih negativno vpliva na image 
zavoda 

Kontrolni obiski po deloviščih. Seznam 
zaščitne opreme se poda perici, ki zadrži 
uniforme, ki niso predpisane za posamezno 
vrsto dela. Posodobitev pravilnika o zaščitni 
obleki 
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Neizpolnjevanje 
programa po 
pogodbi z ZZZS 

Zaradi neizpolnjevanja program pride do 
izpada plačil ali do izrečenih finančnih 
kazni 

Kvartalna analiza doseganja plana. Sprejem 
potrebnih ukrepov (dodatne zaposlitve, 
pogodbeni sodelavci, dvig produktivnosti) za 
programe, ki zaostajajo za planom. 
Prerazporeditve obremenitev 

Upravljanje s kadri 

Neprimerno 
obnašanje in 
komunikacija s 
sodelavci 

Neprimerno obnašanje in komunikacija 
povzročajo nezadovoljstvo pri 
zaposlenih, psihične težave in odhod v 
bolniško 

Dosledno opozarjanje na neprimerno 
komunikacijo, izobraževanje zaposlenih, 
obravnava vsakega primera neprimerne 
komunikacije individualno, uvedba mediacije 

Izpad in 
pomanjkanje kadra 

Izpad kadra pomeni zastoj dejavnosti, 
slabšo oskrbo pacientov in 
(pre)obremenjevanje prisotnih delavcev. 
Onemogoča reden potek aktivnosti 

Usposobljenost sodelavcev na način, da lahko 
opravljajo delo na več delovnih mestih, 
aktivna politika zaposlovanja z mentorstvom 
in zaposlitvijo specializantov in pripravnikov, 
sodelovanje z zunanjimi pogodbenimi 
sodelavci 

Neopravljeni 
zdravstveni 
pregledi 

Neopravljeni zdravniški pregledi v 
ustreznih periodah lahko pripeljejo do 
poslabšanja zdravstvenega stanja 
zaposlenih. Povzročajo pa tudi tveganje 
kazni ob nadzorih pooblaščenih 
inšpektorjev 

Priprava seznama opravljenih zdravniških 
pregledov in plana pregledov po letih 

Odsotnost 
psihološkega 
testiranja za 
zaposlene za 
ključna delovna 
mesta 

Zelo je pomembno, da primerni kader 
zaseda razpoložljiva delovna mesta. 
Primernost kadra se ugotavlja že pri 
postopkih (pre)zaposlovanja. Kot 
pomembno orodje za presojo se lahko 
uporabi psihološko testiranje 

Pred vsako novo zaposlitvijo in prezaposlitvijo  
za daljše obdobje se izvedejo psihološka 
testiranja 

Proces dela v 

splošnih 

ambulantah in 

dispanzerjih 

Neustrezno in 
površno 
evidentiranje 
zdravstvenih 
storitev 

Neustrezno in površno evidentiranje 
lahko pripelje tudi do napačne 
obravnave pacientov. Predvsem pa to 
povzroča nepotrebne popravke, 
opomine s strani ZZZS, ter nadzore in 
posledično tudi finančne kazni. 

Priprava mesečnih analiz napak po 
odgovornih osebah, individualni razgovori z 
osebami pri katerih se napake ponavljajo. 
Dosledno informiranje o novostih preko 
mailov in na sestankih 

Neprimeren odnos 
zdravstvenih 
delavcev do 
pacientov 

Neustrezni odnos in  komunikacija vodi 
do nezaupanja, nezadovoljstva in do 
sporov.  

Opozarjanje na neprimeren odnos kritičnih 
posameznikov, edukacija iz komunikacije, 
poročilo o pohvalah s strani pacientov, 
obravnava  primerom dobre prakse na 
sestankih 

Nepotrebno oz. 
pretirano 
napotovanje 
pacientov v 
laboratoriju, 
fizioterapijo in izdajo 
nalogov za prevoz. 

Nepotrebno in pretirano napotovanje 
ne pripelje do dviga kvalitete storitev in 
povzroča nepotrebne stroške in 
obremenjevanje zdravstvenega sistema 

Priprava mesečnih poročil o napotovanjih, 
obravnava problematike na sestankih 
zdravnikov 

Nebeleženje in 
nesporočanje 
nezaželenih 
dogodkov in 
varnostnih 
incidentov. 

Zaradi nesporočanja in nebeleženja se 
lahko okrepijo negativne posledice takih 
dogodkov, hkrati pa izgubimo priložnost, 
da se o njih pogovarjamo in jih 
preprečimo za v bodoče 

Na letnih razgovorih spodbujanje prijavljanja 
nezaželenih dogodkov, pozitivne spodbude in 
pohvala vsakega primera poročanja 

Proces dela 

preventivnega 

zdravstvenega 

varstva 

Neodzivnost na 
vabila za izvajanje 
programov 
preventivnega 
zdravstvenega 
varstva 

Neodzivnost lahko pripelje do 
nedoseganje planiranega programa. Cilji 
preventive tako niso doseženi 

Priprava članka za lokalna glasila glede 
pomembnosti preventivnih programov 

Neustrezne 
kader za 
izvajanje 
preventivnega 
programa 

Ker gre pri preventivni dejavnosti za 
specifični zdravstveni program, je zelo 
pomembno, da kader, ki ta program 
izvaja, to počne z navdušenjem, 
entuziazmom in veliko mero 
strokovnosti 

Pri zaposlitvi novega sodelavca zelo 
poglobljen intervju, sodelovanje psihologa, 
pregled izkušenj in osebnostnih lastnosti. V 
pogodbi se ga zaveže k vračilu stroškov 
izobraževanja, če predčasno odpove pogodbo 
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Pravilnik o 

organizaciji in 

izvajanju dela 

službe nujne in 

dežurne službe 

Neustrezna 
usposobljenost 
zaposlenih za 
področje NMP 

Neustrezna usposobljenost lahko vodi 
do strokovnih napak 

Izobraževanje s področja NMP; interna 
izmenjava izkušenj 

Neustrezna 
triaža 

Neustrezna triaža lahko privede do 
napačne obravnave, do strokovnih 
napak in celo do resnih zapletov pri 
zdravljenje. Lahko pa po nepotrebnem 
obremenjuje ambulanto NMP 

izobraževanje s področja triaže za NRV, jasna 
delovna navodila, izkušen kader v triaži 

Proces dela v 

zobozdravstvu 
Neustrezno 
naročanje in vodenje 
čakalnih knjig 

Neustrezno naročanje in vodenje 
čakalnih knjig pomeni kršenje pravil OOZ 
in s tem zmanjšanje zadovoljstva 
pacientov 

Izobraževanje za naročanje v zvezi z novim 
Zakonom o pacientovih pravicah, izmenjava 
znanja in izkušenj na periodičnih sestankih, 
obveščanje vseh o ugotovitvah nadzorov 

Proces dela v 

diagnostičnem 

laboratoriju  
Napačna 
identifikacija 
pacienta ali 
vzorca 

Napačna identifikacija, izvidi napačni 
osebi, zavajanje zdravnika pri diagnostiki 

Dosledno upoštevanje dogovorjene 
identifikacije v laboratoriju (pisni protokol); 
biološki material prinesen v lab. (patronaža, 
DSO, ZPKZ DOB) mora biti označen z imenom, 
priimkom, celotnim rojstnim datumom in uro 
odvzema biol. materiala. Zdravstveni kader 
bo ponovno ustno in pisno poučen o pravilni 
identifikaciji in posledicami  napačne 
identifikacije 

Proces dela v 

patronažni službi 

Nezmožnost 
posvetovanja z 
zdravniki 

Nezmožnost posvetovanja lahko vodi k 
napačnim odločitvam. Na patronažne 
medicinske sestre se tako prenese 
prevelika odgovornost, kar lahko 
povzroča težave pri delu 

Patronažna sestra mora imeti vedno možnost 
posveta z zdravnikom, bodisi osebnim 
zdravnikom pacienta ali dežurnim 
zdravnikom, ki ima stalno pri sebi telefon 
dežurnega zdravnika. Dosledno poročanje v 
zvezi z nedosegljivostjo zdravnika  

Tveganje fizičnega 
napada na 
patronažne DMS s 
strani pacientov 

Tveganje za napad na domu pacienta je 
bistveno večje, kot je tveganje za napad 
v prostorih ZD, predvsem pri psihičnih 
bolnikih 

Vzpostavitev zapisov o osebni karton 
pacienta v zvezi z tveganjem nasilja. Pri 
obisku takih pacientov obvezno sodelujejo 
dve patronažni sestri. Pripravi se kvartalno 
poročilo o teh pacientih (število in vrsta 
tveganja 

Nepravilno 
izpolnjeni 
delovni nalogi s 
strani napotnih 
zdravnikov 

Nepravilno izpolnjen DN lahko pripelje 
do napačne obravnave. Hkrati pa 
povzroča tveganje, da nam ZZZS zavrne 
storitev. Patronaži pa povzroča dodatno 
delo s skrbjo za pravilno izpolnitev 
nalogov 

Priprava analize s podatki o napačno 
izpolnjenih nalogih s strani zdravnikov, 
individualna obarvana zdravnikov, ki pogosto 
nepravilno izpolnjujejo naloge 

Proces dela v 

fizioterapiji 

Nezadostne 
informacije o 
zdravstvenem stanju 
pacienta 

Nezadostne informacije o zdravstvenem 
stanju pacientov lahko pripeljejo do 
napačnih prijemov in do poslabšanje 
stanja (npr. srčni spodbujevalnik)  

Vpliv na zdravnike, da že na nalogu napišejo 
zdravstvene posebnosti, priprava obrazca 
fizioterapiji  za  zbiranje potrebni informacij o 
pacientu 

Prekoračitev 
dopustnih 
čakalnih dob 

S tem kršimo pravila OOZ in hkrati 
dodatno obremenjujemo fizioterapijo, ki 
mora stanje pojasnjevati pacientom 

Priprava obrazca za obveščanje pacientov 
glede čakalnih dob, izraba možnosti, da 
fizioterapevtke spremenijo stopnjo nujnosti 

Proces dela v 

dispanzerju za 

mentalno zdravje 

neodzivnost 
pacientov 

Neodzivnost lahko pripelje od 
nedoseganje planiranega programa in 
manjše učinkovitosti obravnav. 

Informiranje na spletni strani in priprava 
članka za lokalna glasila o pomembnosti 
odziva na vabila  

Proces dela v DZŽ 

Izpad iz registra 
Zora 

Pacientka ni vabljena na preventivni 
pregled, predvsem pri novo 
opredeljenih 

Na novo opredeljene pacientke se vnese v 
register odvzem brisa (datum odvzema pri 
drugem zdravniku) 

Neobveščanje 
pacientke o 
rezultatih 
laboratorijskih 
preiskav 

Zaradi neobveščanja (kadar so izvidi 
izven meja normale) lahko pride do 
izpada zdravljenja (pacientka ne prejme 
ustrezne terapije) 

Ob izpisu lab. izvida se ga predstavi zdravnici. 
MS, ki predstavi izvid tudi pokliče pacientko 
in ji sporoči potrebne ukrepe 
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Zamenjava pacient, 
predvsem z istimi 
imenom in priimkom 

Zamenjava lahko vodi do napačne 
obravnave oziroma napačnega 
zdravljenja  

Pri dvigu kartoteke iz omare se preveri še 
datum rojstva. Vse kartoteke z istimi imeni se 
posebej označi (rdeč klicaj) 

Proces dela v 

dispanzerju za 

preventivno 

zdravstveno varstvo 

zaposlenih, voznikov 

in športnikov 

Zmanjšanje obsega 
storitev zaradi 
dviga cen 

Višje cen lahko odvrnejo potencialne 
kupce 

Promocija kvalitete in pa ponudba dodatnih 
storitev 

Proces izboljšav, 

merjenja in analiz 

Izpad koristnih 
predlogov zaposlenih 

Izpad predlogov pomeni izgubo 
priložnosti za izboljšave 

Motivacijski sestanki, uvedba "knjige 
predlogo" fizično ali internetno 

Neizvedba ukrepov 
po ugotovitvah 
merjenje in analizah 

Če ukrepi in sklepi niso izvedeni, 
merjene in analize nimajo ustreznega 
pomena 

Na vsakem sestanku pregled realizacije 
sklepov prejšnjih sestankov, kvartalno 
spremljanje ukrepov iz analiz in merjenj. 

Proces 

obvladovanja 

dokumentacije 

Neustrezno 
varovanje osebnih 
podatkov 

Zaposleni ne varujejo ustrezno osebnih 
podatkov. Sistem varovanja osebnih 
podatkov ni prilagojen novi zakonodaji. 

Uvedba sprememb v skladu z novo 
zakonodajo  

Neustrezno 
arhiviranje 
dokumentacije 

Zaradi neustrezne priprave dokumentov 
za arhiviranje, neustrezne manipulacije 
in zaradi neustrezno obvladovanega 
arhiva lahko pride do poškodbe, izgube 
ali uničenja dokumentacije. V arhivu se 
zaradi neurejenosti lahko dokumentacije 
ne najde. Ni evidenc o vnosu in iznosu 
dokumentacija 

Posodobitev  pravilnika o arhiviranju, 
izobraževanje za vse zaposlene, uničenje 
dokumentacije, vnos  dokumentacije v skladu 
z novim pravilnikom 

Materialni viri 

(medicinska, 

laboratorijska in 

ostala oprema, 

poslovni prostori 

z pripadajočo 

infrastrukturo, 

službena vozila-

vzdrževanje) 

Nespoštovanje 
intelektualne 
lastnine 

Uporaba nelicenčnih izdelkov pomeni 
kršitev zakonodaje in slabše delovanje 
npr. informacijskega sistema 

Nabava ustreznih licenčnih programov, 
predvsem za strežnik 

Zloraba storitev 
elektronske pošte 

Zloraba pomeni kršitev zakonodaje in 
negativno vpliva na zadovoljstvo 
zaposlenih, možnost visokih kazni 

Dosledno sporočanje sumov vdora, 
individualna obarvana vsake prijave 

Nezadostna in 
nepravilna higiena, 
možnost prenosa 
okužb in 
nespoštovanje POBO 

Aktivnosti povzročajo bolezni, bolniške 
odsotnosti, okužbe pacientov in/ali 
dodatne stroške 

Izobraževanje za vse zaposlene v zvezi s 
POBO 

Prometne nesreče 
in poškodbe s 
službenimi vozili 

Prometne nesreče in poškodbe lahko 
dolgotrajno vplivajo na zdravje 
zaposlenih in/ali povzročajo dodatne 
stroške 

Udeležba na tečaju varne vožnje za reševalce, 
tehnična izpravnost vozila 

Pogodbe, tržna 

dejavnost in 

samoplačništvo 

Zmanjšanje 
prihodkov iz tržen 
dejavnosti 

Manjši prihodki poslabšujejo finančni 
rezultat poslovanja 

Predstavitev tržne dejavnosti na spletni strani 
in lokalnih medijih 

Nabava 

(zagotavljane 

materialnih virov 

in potrebnih 

storitev) 

Nepredvideni 
stroški zaradi 
naknadno 
ugotovljenih 
potreb 

Zavod predvideva nadgradnjo objekta. 
Zaradi kompleksnosti posega se lahko 
pojavijo dodatni stroški, ki bi bistveno 
presegli planiran okviri in s tem ogrozili 
realizacijo projekta  

Poglobljena priprava PZI, sodelovanje z 
zunanjimi strokovnjaki pred objavo javnega 
razpisa 

Izvajanje 

zdravstvenih 

storitev-zunanji 

izvajalci  Nepoznavanje 
internih navodil 

Nepoznavanje navodil lahko vodi do 
napak pri delu 

Z vsemi navodili se poleg notranjih seznani 
tudi zunanje sodelavce in sicer ob sklenitvi 
pogodbe o sodelovanju. Preveri se ali so 
partnerji, ki že sodelujejo z zavodom, 
seznanjeni z internimi navodil, oziroma 
načinom kako se seznanijo 

Izvajanje 

nezdravstvenih 

storitev-zunanji 

izvajalci 

Nespremljnaje 
izvajanja storitev 
zunanjih izvajalcev 

Nespremljanje storitev vodi do slabše 
kvalitete opravljenih storitev, do potreb 
po popravkih in do dodatnih stroškov 

Kakovost izvajanja storitev zunanjih izvajalcev 
se preverja ob vsakem izvajanju, oziroma 
najmanj 4x letno.  V primeru odstopanj se z 
njimi prekine pogodbo.  
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5.3. CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2018 

 

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

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

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

 

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

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

najpomembnejši vir za uresničitev ciljev zavoda. 

 

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

poslovanja: 

 

Cilj Odgovorna 

oseba 

rok Potrebni viri 

Vzpostavitev elektronskega sistem 

za posredovanje predlogov in 

vprašanj 

Rozman, 

Florjančič 

31.3.2018 Informacijski 

Ureditev prostorov za referenčno 

ambulanto in zaposlitev nove 

referenčne sestre 

Rozman 30.9.2018 Finančni 

Vzpostavitev nove zoben ambulante 

in kadrovske premestitve v zvezi s 

tem 

Godec 1.3.2018 Kadrovski, 

prostorski, 

materialni 

Zaposlitev pripravnika psihologa in 

proučitev možnost za vključitev v 

specializacijo klinične psihologije  

Rozman 31.12.2018 Kadrovski 

Pridobitev novih zdravnikov 

specializantov in pripravnikov, 

proučitev možnosti za vključitev 

specializantov za DMD.  

Rozman, Petek 

Šter 

31.12.2018 Kadrovski 

Preusmeranje pacientov od 

zdravnikov, ki imajo nad 2400 

glavarinskih količnikov k 

zdravnikov, ki na novo opredeljuje 

in obvestilo vsem pacientom, ki so 

opredeljeni pri neaktivnih 

zdravnikih. Obvestiti medije o novih 

zdravnikih in zobozdravnikih. 

Aktivni 

zdravniki 

31.12.2018 Kadrovski 

Razširitev antikoagulantne 

ambulante še na zdravstveno postajo 

Mokronog. 

Pančur 1.3.2018 Kadrovskim, 

informacijski, 

materialni 

Sprememba kadrovske strukture na 

otroško šolskem dispanzerju 

(prilagoditev sestave tima kot jih 

določa splošni dogovor) 

Rozman 1.12.2018 Kadrovski 

Zaradi tveganja odškodninskih 

zahtevkov pacientov se dvigne 

zavarovalna vsota (iz 150.000,00 na 

200.000,00) 

Rozman 31.12.2018 Finančni 
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5.4. PLAN INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV 

 

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

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

medicinskega strokovnega delovanja. 

 

Za leto 2018 planiramo sledeče redne strokovne nadzore, ki jim bomo izvajali v okviru internih 

presoj. 

 

Tabela 4: PLAN REDNIH INTERNIH NADZOROV 2018 

 

Služba in delovno mesto Število nadziranih 

delavcev 

Ambulanta družinske medicine – zdravnik specialist 1 
Ambulanta družinske medicine - DMS 1 
Ambulanta družinske medicine - srednja medicinska  sestra 1 
Dispanzer otroško-šolski- pediater 1 
Dispanzer otroško-šolski - DMS 1 
Ginekološki dispanzer - zdravnik 1 
Patronažna dejavnost - DMS 1 
Služba NMP - DMS 1 
Služba NMP - zdravnik (specializant družinske medicine) 1 
Reševalna služba- reševalec NPK 1 
Laboratorij – laboratorijski tehnik/tehnik laboratorijske biomedicine 1 
Fizioterapija - fizioterapevt 1 
Ambulanta Dob – Zdravnik družinske medicine 1 
MDPŠ – zdravnik spec. MDPŠ 1 
Preventivna dejavnost - DMS 1 
Antikoagulantna ambulanta – srednja medicinska sestra 1 
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA  

 

Za leto 2018 je načrtovano povečanje obsega storitev (povečanje programa) in plačil (dvig cen), ki 

so dogovorjena z ZZZS, glede na leta 2017. V letu 2018 načrtujemo pridobiti dva tim splošne 

ambulante, zobno otroško ambulanto, dodatna sredstva za dejavnost DS 3a in center za krepitev 

zdravja. 

 

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 2017. 

Osnova za načrtovanje obsega zdravstvenih programov je Pogodba o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 in Splošni dogovor za leto 2018  

 

6.1. Plan osnovnih dejavnosti po pogodbi z ZZZS 

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

ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2018 

 

STORITVE  Planirani timi 
Planiran obseg 

2018 
Realiziran obseg 

2017 

1. SPLOŠNE AMBULANTE  8,5 235.657 246.946 

2. SA V SOCIALNEM ZAVODU  0 0 0 

3. OTROŠKI+ŠOLSKI DISPANZER 2,58 88.758 102.861 

a) PREVENTIVA 0,85 40.550 42.385 

b) KURATIVA 1,73 48.342 60.476 

5. DISPANZER ZA ŽENE 1,07 37.415 34.941 

a) PREVENTIVA   1.744 1.501 

b) KURATIVA   35.671 33.440 

6. FIZIOTERAPIJA 3,7 2.182 2.504 

7. LOGOPED 1 21.521 21.648 

8.PSIHIATRIJA 0,3 11.388 5.018 

9.PSIHOLOG 0,43 9.255 10.877 

10b PATRONAŽA primeri 6,8 9.180 10.492 

11.  ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI 2,21 104.619 112.968 

a) ZDRAVLJENJE   41.847 47.990 

b) PROTETIKA   62.772 64.978 

12. ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA 1,4 44.884 49.346 

14. SANIT.(NENUJNI+ONKOL.) 1,53 152.466 116.862 

15. DIALIZA* 1,32 130.995 55.007 

16. NENUJNI S SPREM. 0,73 72.606 165.567 

17.ANTIKOAGULANTNA AMBULAN. 0,33 17.175 15.259 

18a NEGA NA DOMU(primeri) 1 1.350 1.331 
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SPLOŠNE AMBULANTE:   

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

referenčne Dejavnost se bo izvajala v obsegu dodatnih dveh timov do konca leta.  

 

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

število otrok se rahlo menja razmerje med kurativno in preventivno dejavnostjo. Zaradi 

upokojevanja se bo spremenila kadrovska sestava 

 

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

 

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU: Obseg programa bo ostal na nivoju leta 2017. Glede na 

določila Zakona o zdravstveni dejavnosti pričakujemo menjavo med programi: celotni obseg timov 

naj bi se prenesel na dejavnost patronaže. Glede na potrebe prebivalstva pričakujemo presežek 

plana. 

 

FIZIOTERAPIJA: Obseg v letu 2018  bo ostal na nivoju leta 2017.  Glede na potrebe pacientov 

pričakujemo rahel presežek plana.  

 

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

na ravni leta 2017. Psiholog je vključen tudi v delo v dispanzerju za medicino dela, prometa in 

športa. V letu 2018 bo vključen tudi v delo centra za krepitev zdravja. 

 

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

zobozdravstva za mladino. Z ZZZS bomo vodili intenzivne pogovore za povečanje program  za 

odraslo 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 2017 smo bistveno povečali obseg prevozov 

s spremstvom na račun prevozov brez spremstva. Isto strukturo pričakujem tudi v letu 2018.  

 

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA:. Opažamo upad potreb zaradi novih AK zdravil, zato je 

realizacija v preteklih dveh letih pod planom. Število pacientov se povečuje. Za leto 2018 

predvidevamo nadaljevanje trenda, zato se bomo poskušali čim bolj približati planiranemu obsegu 

storitev. 

 

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. V letu 2018 bo ZZZS 

namenil cca. 50.000,00 EUR več za dodatno kadrovsko zasedbo.  

 
Tabela 6: Enota NMP-vrednosti 

 

 Pogodbena 

sredstva za 

NMP za leto 

2017 

Realizacija  

prihodkov in 

odhodkov v letu 

2017 

Pogodbena 

sredstva za NMP 

za leto 2018 

Prihodki od ZZZS 567.743 567.743 627.628 

Prihodki od MZ, občin in donacij    

Odhodki 567.743 731.926 627.628 
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-stroški dela 443.435 450.528 481.313 

-stroški materiala 30.854 97.181 31.348 

-stroški storitev 0 54.416 0 

-amortizacija 17.940 46.060 18.227 

-drugi stroški (uprava, laboratorij, 

interno vzdrževanje in čiščenje,)  

75.514 83.741 96.740 

Presežek prihodkov(+)/presežek 

odhodkov (-) 

0 -164.183 0 

 

 

AMBULANTA ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE OSKRBE ZA OBSOJENCE IN 

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

 OP splošne ambulante, 

 OP zobozdravstvo odraslih, 

 OP specialistična ambulanta psihiatrije, 

 OP center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 

Obseg sredstev bo ostal na nivoju leta 2017. 

 

REFERENČNE AMBULANTE: Zdravstveni dom ima vse splošne ambulante pokrite z 

referenčnimi ambulantami. (plan 7,86 tima). So neposredno povezane z delom splošnih ambulant. V 

letu 2018 se pričakuje ukinitev pavšalnega plačilo - program se bo obračunaval po opravljenih 

storitvah.  

 

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 

2018 se bo zmanjšal planiran obseg individualnih delavnic »opuščanje kajenja«. Pri realizaciji te 

delavnice običajno nismo uspešni zaradi nezainteresiranosti pacientov. 

 

 
Tabela 7: PLANIRANE IN IZVEDENE ZDRAVSTVENO VZGOJENE DELAVNICE V LETU 2018 

 

Vrsta zdravstveno vzgojnega dela planirani obseg 

ŽIVLJENJSKI SLOG 9 

ALI SEM FIT? 8 

DEJAVNIKI TVEGANJA 8 

NADGRAJENO ZDRAVO HUJŠANJE 2 

ZDRAVA PREHRANA 3 

GIBAM SE 3 

OPUŠČANJE KAJENJA-SKUPINSKO 1 

OPUŠČANJE KAJENJA-INDIVIDUALNO 6 

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO 2 

TEHNIKE SPROŠČANJA 6 

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO 2 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 3 

 

 

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

planu efektivnih ur, kot prikazuje tabela:  
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Tabela 8: PRIKAZ DINAMIKE PLAČIL ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO 

Realizirano letno število ur za 

izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje 

v skupnem letnem planu efektivnih 

ur (v %)  

Odstotek pogodbeno dogovorjene vrednosti programa,  

ki ga prejmejo izvajalci 

50 % in več  100%  

od 40 % do 49,99 %    95 %  

od 30 % do 39,99 %    80 %  

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

izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnem 

planu efektivnih ur  

 

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

nosilca timov zobozdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zobozdravstvene vzgoje 

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

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

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

Dinamika plačevanja bo ista kot pri zdravstveni vzgoji. 

 

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

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

samoplačnikov. Za leto 2018 načrtujemo, da se bo obseg dejavnosti ostal na nivoju leta 2017. 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 2018 
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7. KADROVSKO NAČRTOVANJE 
 

7.1. Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2018 

 
Na dan 31.12.2018 planiramo 120 zaposlenih, kar je 11 % več kot konec leta 2017. Število se bo 

povečalo predvsem na račun centra za krepitev zdravja (CKZ) in dodatnih programov. Reševalec bo 

dodatno zaposlen za zmanjševanje opravljenih nadur. Do konca leta bomo imeli poleg šestih 

specializantov zaposlenih še 5 osebe za določen čas (delo na projektu CKZ) in pet pripravnikov. 

Ena delavka se bo vrnila s porodniške odsotnosti in trije delavci z daljše bolniške. 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 2018 

Kadrovska zasedba po dejavnosti je podana v prilogi 6: Načrt kadrov 2018 

 

7.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2018 

 

V zavodu bomo v letu 2018 kadrovanje usmerili predvsem v zagotavljanje izpolnjevanja delovnega 

programa in zastavljenih ciljev. Zaradi pomanjkanja zdravnikov v letu 2018 še pričakujemo težavo 

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

Nadomeščali bomo odhode redno zaposlenih v pokoj (maja ena delavka, konec leta dodatni dve), 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 (zmanjšanje nadur). 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 sočasno na 

»treh deloviščih« (redni ambulanti, ambulanti NMP in mrliško pregledni službi). Vrzel bomo 

skušali zapolniti z dodatnimi zaposlitvami. Glede na dosedanje izkušnje in glede na pomanjkanje 

zdravnikov, so realne možnosti za pridobitev ustreznega kadra minimalne, zato tega nismo 

upoštevali v planu kadrov.  

 

Za leto 2018 načrtujemo zaposlitev: 

1. Zaposlitev dveh diplomiranih medicinski sester, 0,5 kineziologa, 0,5 dietetika in psihologa 

pripravnika za delo v CKZ. Prerazporeditev 0,5 pediatra in 0,5 patronažne medicinske 

sestre. 

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

delovno mesto specialista družinske medicine (dodatni program). Za delovanje tima bo 

potrebno zaposliti še srednjo medicinsko sestro v ambulanti  

3. V septembru bo predvidoma opravila specialistični izpit zdravnica, ki jo bomo zaposlili na 

delovno mesto specialista pediatrije (nadomestilo za upokojitev). 

4. Zaposlitev diplomirane medicinske sestre kot nadomestilo za upokojitev srednje medicinske 

sestre na pediatriji (sprememba kadrovske strukture). 

5. Zaposlitev voznika reševalca za zmanjševanje obsega opravljenih nadur na reševalni službi. 

6. Zaposlitev zobozdravnika in zobnega asistenta za pokrivanje dodatnega programa.  

7. Zaposlitev psihiatra ali psihiatra tujca za zapolnitev večletne kadrovske vrzeli. 
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8. Zaposlitev specializanta družinske medicine za planirane upokojitve in širitve programov ter 

specializanta edodontije in zobnih bolezni za potencialno širitev programa.   

 

V letu 2018 bomo imeli v povprečju zaposlenih pet pripravnikov.  

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 2018 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 ginekologa v ginekološki ambulanti-nadomeščanje 

daljše odsotnosti. 

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

 

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

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

ministrstva je veljavna do 20.3.2018. Vložili bomo prošnjo za podaljšanje veljavnosti sklepa. 

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 v manjši meri tudi 

vzdrževanje strežnika. 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 70.000,00 € (tudi na račun povečanja samoplačniške 

dejavnosti). 

 

 

7.4. Izobraževanje v letu 2018 

 

SPECIALIZACIJE: v letu 2018 bo predvidoma 3 zdravniki opravljalo module v okviru 

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

zdravniki specializacijo 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 
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izobrazbe. V letu 2017 sta se vpisali v drugi letnik programa diplomirana medicinska sestra. Zavod 

jima financira šolnino na drugi in tretji letnik (cca 5.000,00 EUR na leto)  

 

OSTALA USPOSABLJANJA: Z načrtovanim izpopolnjevanjem in usposabljanjem bodo 

zaposleni tudi v bodoče pridobivali potrebna znanja za učinkovito izvrševanje del in nalog. 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 2017, 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.  

 
Tabela 9: Planirane investicije v osnovna sredstva v letu 2018 

 

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 

SA MOKRONOG EKG aparat 5.000 

SA MIRNA 
EKG aparat 5.000 

Kartotečne omare 1.500 

NMP  
zdravniški avto 22.000 

Inhalator 200 

SA III-DR.PETEK 

Oksimeter 1.000 

Stetoskop 200 

Otoskop 800 

REFERENČNE AMBULANTE 

pulzni oksimeter 1.000 

tehtnica  400 

pohištvena oprema za dve ambulanti 3.500 

aparat za merjenje KT 100 

ZOBNA MIRNA 
elektronski določevalec dolžine kanala  1.000 

Varilec sterilizacijske folije 500 

ZOBNA 3 TREBNJE Različna oprema za novo ambulanto 2.000 

ZOBNA OTROŠKA TREBNJE  Terapevtski stol za asistentko 500 

  Tens z laserjem 2.000 

FIZIOTERAPIJA Magnet 6.000 

  artromot za ramo 8.000 

LABORATORIJ 

Biokemični analizator 45.000 

Urinski analizator 2x 1.100 

Priklop POCT analizatorjev in coagocheck v LIS 7.680 

DZŽ 
Elektronski merilnik RR z manšeto 100 

Koš za ločevanje odpadkov 200 

PATRONAŽA 

patronažna torba 2x 500 

navigacija 2x 400 

oksimeter 1.000 

avto  10.000 

SPLOŠNE SLUŽBE fotokopirni stroj 2.500 
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prenosni računalniki (fizioterapija, CKZ, 
specializanti, računovodstvo) 

4.500 

računalnik za zamenjavo obstoječih (10 x) 10.000 

tiskalniki (z ali brez skenerjev) 10 x 3.500 

kosilnica  1.500 

baterijska vrtalka 200 

licence programe 15.000 

sterilizator  25.000 

SKUPAJ   218.880 

NABAVA OPREME ZA CKZ   10.000 

 

 

Priloga 4 - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018  

 

8.1. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 

 

V letu 2018 pričakujemo pričetek nadgradnje severnega trakta, zato bo večino sredstev namenjenih 

tej investiciji. V začetku leta smo vložili gradbeno dokumentacijo, ki jo je potrebno dopolniti. 

Gradbeno dokumentacija naj bi pridobili do aprila. Po predvidevanjih naj bi bila dela končana do 

konca leta. 

 

Poleg navedenega načrtujemo še ureditev manjšega prostora za fotokopirnico, da se fotokopirni 

stroj umakne iz prostorov tajništva in pa zamenjavo talnih oblog na zobnem traktu (obstoječe 

obloge so mestoma nezaključene zaradi zazidave vrat, stara obloga se lušči). 

 
Tabela 10: Planirano  investicijsko vzdrževanje v letu 2018 

NAHAJALIŠČE Opis 
Vrednost  v EUR z 
DDV 

ZD TREBNJE zamenjava tal na zobnem traktu 6.000,00 

ZD TREBNJE Prostor za fotokopirnico  2.000,00 

ZD TREBNJE 
Priprava dokumentacije s PZI za 
ureditev pritičja in prvega nadstropja 

15.000,00 

ZD TREBNJE Rekonstrukcija severnega trakta 800.000,00 

SKUPAJ   823.000,00 

 

 

Plan vzdrževalnih del je prodan v prilogi 5 Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018. 

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

lastnimi finančnimi viri. 
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9. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018  
 

Predlog finančnega načrta za leto 2018 vsebuje: 

 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju 

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

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

86/126): 

 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018 

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

za leto 2018 

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

toka za leto 2018 

 

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami: 

 

1. Delovni program 2018 

2. Načrt prihodkov in odhodkov 2018 

3. Spremljanje kadrov 2018 

4. Načrt investicijskih vlaganj 2018 

5. Načrt vzdrževalnih del 2018 

 

Finančni načrt za leto 2018 je izdelan na predpostavki, da sedanji obseg dejavnosti, dogovorjen z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostane na enaki ravni kot v letu 2017. 

 

 

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 

 
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

 

9.1.1. Načrtovani prihodki 

 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 5.646.458 EUR in bodo za 12,65% višji od 

doseženih v letu 2017.  

 

 

9.1.2. Načrtovani odhodki 

 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 5.413.082 EUR in bodo za 13,58 % višji od 

doseženih v letu 2017. 

 

 

a) Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 1.340.159  

EUR in bodo za 3,31% višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke 

zavoda znaša 24,8 %. 
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b) Načrtovani stroški dela 

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 3.743.724  EUR in bodo za 

17,04 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 

69,22 %. 

 

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

nalog zavod v letu 2018 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 maju 2018 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. 
 

Delovna uspešnost - izvajanje Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter 

povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP) bo v zavodu izplačana z zamikom (v skladu z navodili MZ 

in ZZZS) predvidoma v marcu 2018 (izplačilo za obdobje 10-12/2017) ter nato še za obdobje 1-3/2018. 

 

Zavod v letu 2018 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 269.200 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. 

2017 

FN 2018 Ocena real. 

2017 

FN 2018 Ocena real. 

2017 

FN 2018 

SKUPAJ  

5.012.454 

 

5.646.458 

 

4.765.779 

 

5.408.082 

 

246.675 

 

238.376 

 

 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 201 

izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 238.376  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. 
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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 216.922 EUR, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 21.454 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 2018 izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini 114.049 EUR presežka prihodkov 

nad odhodki.  

 

 

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018  
 

10.1. PLAN INVESTICIJ 
 

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018  

  

 

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 
 

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018  

 

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 
 

V letu 2018 ne načrtujemo novih zadolžitev.  

 

PRILOGA: Račun financiranja 

 


