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I. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE,KI POJASNJUJEJO DELOVN O PODROČJE 
POSREDNEGA UPORABNIKA 

 
 

Javni zavod Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica (v nadaljevanju ZD Cerknica) je v 
poslovnem letu 2016 posloval v skladu s Poslovnimi načrti in cilji posrednega porabnika  ZD Cerknica 
za leto 2016 po zakonskih in drugih podlagah, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega porabnika. 
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13), 
‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 
95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 
40/12-ZUJF), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi, 
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS. 

 
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 
96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718), 

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni 

list RS, št. 33/11), 
‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 
104/11 in 86/16), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15) 

‒ 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), 

‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

‒  Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15), 

‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 
41/12), 
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‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13) 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 
dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010) 

 
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda dr. Božidarja Lavriča 
- Registracije na Okrožnem sodišču  
- Statuta javnega zavoda 
- Vizije razvoja Zdravstvenega doma 
- Strategije razvoja Zdravstvenega doma 
- Finančnega plana Zdravstvenega doma za leto 2016 
- Plana nabave osnovnih sredstev  
- Plan nabave drobnega inventarja 
- Plan spremljanja realizacije 
- Plan porabe medicinskega materiala 
- Plan porabe laboratorijskih storitev 
- Plan izobraževanja 

 
 
 
II. URESNIČEVANJE DOLGOROČNIH CILJEV 
 
 
Cilji so zastavljeni na osnovi večletnega programa dela in podrobne analize stanja in razvoja vseh vitalnih 
služb in področij dela v javnem zavodu, kar je tudi eden izmed ciljev v procesu kakovosti ZD Cerknica. 
Ohranili smo delovanje javnega zavoda kot enovitega preventivno kurativnega centra s poudarkom na 
promociji zdravja na vseh področjih svojega delovanja. Uspešno in korektno smo sodelovali z občinami 
ustanoviteljicami in omogočali prebivalcem vseh treh občin enako dostopnost in kakovost zdravstvenih 
storitev.  
 
V  sodelovanju z občinami Cerknica, Loška dolina in Bloke smo v letu 2016 zagotovili enovitost 
Zdravstvenega doma in obdržali vse službe in delovna mesta  v enakem obsegu  kot v predhodnem letu 
ter nadaljevali proces  zagotavljanja stabilnosti mreže javne zdravstvene dejavnosti. V letu 2016 smo  
zaposlili eno DMS za nedoločen čas za potrebe referenčne ambulante ter eno DMS za polovični delovni 
čas tudi za potrebe referenčne ambulante. Nadalje dve srednji medicinski sestri za delo v ambulanti za 
nedoločen delovni čas. Nadomestili bosta delavko, ki je prekinila delovno razmerje in delavca, ki je v 
letu 2016 pridobil naziv diplomiran zdravstvenik in bo delal v referenčni ambulanti. Zaposlili smo dva 
medicinska tehnika reševalca v reševalni službi. Nadomestila bosta delavca, ki je odšel v pokoj in 
delavca, ki je prekinil delovno razmerje. Zaradi odhoda čistilke v pokoj smo zaposlili nadomestno 
čistilko. Zaradi širitve programa smo zaposlili še laborantko v laboratoriju. V letu 2016 smo iz sredstev 
za okrepitev NMP zaposlili zdravnico, ki je po treh mesecih pridobila možnost specializacije in tako 
prekinila delovno razmerje.   
 

        Glede racionalnega pristopa h kadrovski politiki v zavodu redno obveščamo Zdravniško zbornico 
Slovenije, Ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in v posameznih elementih 
tudi ZZZS  ter vsa druga ključna mesta, o potrebah po zdravnikih in specialistih za zagotavljanje 
kontinuiranega dela za daljše obdobje. Sodelujemo in obveščamo tudi  občine ustanoviteljice o potrebah 
in občasnem pomanjkanju zdravniškega kadra. Vse tri občine ustanoviteljice zavoda nam sofinancirajo 
delo v reševalni dejavnosti in dejavnosti NMP. V letu 2016 smo z obstoječim  številom  zdravnikov 
opravili predpisani dogovorjeni program. Povprečna starost zdravnikov in posledično upokojevanje 
zdravnikov v naslednjih letih bo pripeljalo do potreb po novih zdravnikih v primarnem zdravstvu, kar 
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moramo misliti že sedaj. Že konstantno je pereč problem pulmologija kjer ne moremo pridobiti nosilca. 
Kljub konstantnim razpisom se na prosto delovno mesto ne javi nihče. Pomanjkanje zdravnika je še  v 
pediatriji, kjer kljub nenehnemu trudu ne uspemo pridobiti pediatra. V letu 2016 smo ponovno vložili 
potrebo po specializantu pediatrije vendar odgovora nismo dobili. Možnosti za  specializacijo z znanim 
plačnikom, to je s sredstvi zdravstvenega doma pa v letu 2016 ni več mogoče izvajati.  
 
 
V okviru zavoda zelo uspešno nadaljuje s svojim delom na področju promocije zdravja RZZ, ki v 
sodelovanju z ostalimi institucijami ( vrtci,  šole, policija, CSD, gospodarska podjetja),  na področju vseh 
treh občin doprinese k izboljšanju zdravja vseh skupin prebivalstva. V letu 2016 smo nadaljevali z aktivno 
zdravstveno vzgojno in pomembno zobozdravstveno vzgojo v vseh osnovnih šolah po naših treh občinah,  
saj smo skupno dogovorili, da je potrebno negovati programe, ki doprinesejo k izboljšanju  zdravja ter 
boljšega in varnejšega počutja. Program je bil tudi v letu 2016 sofinanciran s strani občinskih proračunov 
občin ustanoviteljic. 
 
S strokovnim izpopolnjevanjem, kolikor nam dopuščajo za to namenjena denarna sredstva, pridobivamo 
znanja, ki povečujejo učinkovitost našega dela in omogočajo racionalno izrabo delovnega časa. 
Strokovnost doprinese k racionalnosti diagnostičnih in terapevtskih postopkov ob upoštevanju sodobne 
medicinske doktrine za primarno raven zdravstvenega varstva. Z udeležbo na strokovnih in drugih 
seminarjih skrbimo za celovit razvoj zaposlenih. 
 
 
V letu 2016 smo opravili drugi preizkus delovanja programa kakovosti ISO 9001 ter potrdili certifikat 
kakovosti,  s strani mednarodne certifikacijske hiše Bureau Veritas,   ki je pogoj za konkuriranje v 
postopkih pridobitve dodatnih sredstev in nadaljevanje v akreditaciji javnega zavoda.   
 
V letu 2016 smo nadaljevali s sprotnim in ažurnim mesečnim spremljanjem finančnih parametrov, 
izobraževanjem tudi na tem področju  ter obdobnim poglobljenim analiziranjem le teh zagotavljamo kljub 
zniževanju prilivov še vedno učinkovito in transparentno poslovanje. 
   
 
III. URESNI ČEVANJE KRATKORO ČNIH CILJEV   
 
 
Uresničevanje kratkoročnih ciljev javnega zavoda ZD Cerknica smo redno in ažurno spremljali in 
analizirali vsak mesec  glede na plane zastavljene v Poslovnem načrtu zavoda za leto 2016 ter prilagajali 
sprotnim spremembam. 
Postopno smo  prilagajali sredstva porabe nakazilom sredstev s strani ZZZS in drugim prilivom. 
Upoštevali smo pravila nabav preko javnih naročil, kjer smo pridobili ugodnejše cene glede na širino 
javnega naročila. S porabo  materiala in storitev potrebnih   delovanje zavoda in investicijami v opremo 
in nepremičnine smo poskušali slediti zastavljenemu planu  za leto 2016, zaradi kasneje ugotovljenih 
nujnosti (nenadne okvare na opremi) smo del nabav opreme prestavili v naslednje leto. Mesečno  smo   
spremljali realizacijo storitev po posameznih zdravstvenih dejavnostih, ugotavljali doseganja oz. 
preseganja opravljenih storitev napram postavljenim planom oz. pogodbenim obveznostim ter z 
ugotovitvami seznanjali vodje enot z namenom ureditve organizacije dela v enotah v smer, ki bo sledila 
zastavljenim planom. Spremljali smo  denarni tok na poslovnem računu s ciljem spremljanja in 
zagotavljanja likvidnosti. Ob upoštevanju le-tega smo tudi terminsko načrtovali večje enkratne nabave 
opreme in izvedbo investicij.  
Prizadevanja smo usmerili k čim ugodnejšem poslovnem rezultatu ob zaključku poslovnega leta, kar nam 
je tudi uspelo, leto smo zaključili s pozitivnim poslovnim rezultatom v vrednosti  74.593,34 Eurov, kar 
nam bo prišlo prav pri bodočih investicijah, prva taka nas čaka že v letu 2017 posodobitev ambulantnih 
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prostorov v ZP Stari trg, izgradnja ambulante za referenčno dejavnost, nakup opreme in aparatov za 
laboratorij , ki so nujno potrebni za strokovno delo. 
 
IV.RACIONALNO OBVLADOVANJA STROŠKOV V SKLADU S PROG RAMI DELA 
 
Programi dela za  leto 2016 vsebujejo delovni program  povezan s   planom prihodkov in odhodkov ZD 
Cerknica po virih financiranja v povezavi z delom planiranja za racionalno obvladovanje materialnih 
stroškov in storitev.  
 
 

1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE  PRIHODKOV, ODHODKOV  IN P REDSTAVITEV 
DOSEGANJA    DELOVNEGA PROGRAMA 

 
 
 
 
1.1. DELOVNI PROGRAM PO DEJAVNOSTIH 

 
 

 
PLAN - REALIZACIJA ZDRAVSTVENIH STORITEV 
PO DEJAVNOSTIH        

    
JANUAR - DECEMBER 
2016       1,00 

DEJAVNOST STORITEV VRSTA DEJ. 
ŠT. 
TIMOV 

POG.OBSEG 
ST. IZ OBISKOV REAL.ST.1-12 index 

302001 Z0031 SPLOŠNA AMB.-OBISKI(p+k) 6,01 165.818 193.730,75 1,17 

302001 Z0037 SPLOŠNA AMB.-PREV. 0 8.637 8.196,00 0,95 

327009 Z0031 OD,ŠD KUR.-OBISKI 1,74 48.386 38.727,10 0,80 

327011 Z0031 OD,ŠD PREVENTIVA 0,56 26.715 26.071,75 0,98 

306007 Z0031 DŽ-OBISKI(k+p) 0,7 24.641 22.100,85 0,90 

306007 Z0037 DŽ-PREVENTIVA 0 1.299 969,00 0,75 

302004 Z0030 ANTIKOAG.AMB. 0,22 11.450 10.733,86 0,94 

507028 Z0030 FTH 0,8 472 525,43 1,11 

510029 Z0030 PATRONAŽA 4,8 6.480 7.591,00 1,17 

512032 Z0030 DISP. ZA MENT.ZDR. 0,76 16.357 19.451,15 1,19 

544034 Z0030 NEGA NA DOMU 2 2.700 3.163,00 1,17 

404101 Z0030 ZOB. DEJ.-ODRASLI* 2,54 111.538 119.210,92 1,07 

404103 Z0030 ZOB. DEJ.-MLADINA* 0,3 14.185 16.514,55 1,16 

401110 Z0030 ORTODONTIJA 0,79 49.197 49.101,57 1,00 

513150 E0322 NEN.REŠ.PREV -SPREM. 0,87 86.530 68.209,00 0,79 

513151 E0322 SAN.PREV.NA/Z DIALIZE 2,57 255.558 255.612,00 1,00 

513153 E0322 SANITET.PREVOZI BOL. 1,34 133.331 187.004,00 1,40 

229239 Z0030 PULMOLOG-SPEC. 0,4 24.786 0,00 0,00 

249216 Z0030 DIABETOLOG-SPEC. 0,35 19.046 18.703,73 0,98 
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PREGLEDI-OBISKI SPECIALIST. DEJAVNOSTI    

   OBSEG POGODBA 
REAL. 
STOR.1-12 INDEX 

*229239 E0273 PULMOLOG-PRVI PREG. 1098 0 0,00 
229239 E0274 PULMOLOG-KONTR. PREG. 832 0 0,00 

229239   PULMOLOG-ŠT. PRIMEROV 2.086 0 0,00 

      
249216 E0273 DIABETOLOG-PRVI PREG. 79 35 0,44 
249216 E0274 DIABETOLOG-KONTR. PREG. 1.640 1536 0,94 
249216   DIABETOLOG-ŠT. PRIMEROV 1.699 1598 0,94 

 
*program pulmologije se v letu 2016 zaradi pomanjkanja kadra-delovno mesto nosilca nezasedeno, program se ni izvajal-
program v soglasju z ZZZS začasno prerazporejen na tri druge nosilce – Ljubljana, Kočevje (dostopnost do storitev za naše 
paciente    zagotovljena z ordinacijskim časom pri vseh treh nosilcih) 
 
 
PREVENTIVA-DELAVNICE    

   OBSEG POGODBA 
REAL. 
DEL.1-12 INDEX 

346025 E0230 ZDRAVO HUJŠANJE 1 1 1,00 
346025 E0231 ZDRAVA PREHRANA 2 0 0,00 

346025 E0232 TEL.DEJ.-GIBANJE 2 1 0,50 
346025 E0233 DA,OPUŠČAM KAJENJE 1 0 0,00 
346025 E0235 IND. SVET.OPKAJ 4 0 0,00 
346025 E0236 IND.SVET.TVALK 2 0 0,00 
346025 E0237 ŽIVLJENSKI SLOG 7 4 0,57 
346025 E0238 TEST HOJE 1X 7 1 0,14 

346025 E0239 DEJAVNIKI TVEGANJA 6 3 0,50 
346025 E0583 TEHNIKE SPROŠČANJA  6 2 0,33 

 
 
DRUGI PLAČNIKI   
    

OPIS STORITVE ŠT. PLAN. STORITEV 2016 
REAL. 1-12-
2016 index 

CEPLJENJA -samopl 911 1068 1,17 

KRIOTERAPIJA 95 102 1,07 

PREGLED OTR. ŠPORT. 2 0 0,00 

ZDR. PREG. POM.IN POSTR. 4 12 3,00 

SAMOP. ZDR. PREG. V SA 153 62 0,41 

STOR. FTH -MASAŽE 12 4 0,33 

NEVROFIZIOT.  10 11 1,10 

NEVROFIZ. PAVŠAL -ZA RAZVOJNE AMB zd lj 12 12 1,00 

NAMEŠČANJE KONEZO TRAKOV 0 4 0,00 
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BRISI PAP,PREG. -DŽ 38 2 0,05 

DOPPLER 1 0 0,00 

UZ ABDOMEN  374 481 1,29 

SAMOPL LABORATORIJ  360 611 1,70 

LABORATORIJ -PODJETJA -KONCESIONAR 9468 9.139 0,97 

MEDICINA DELA  1543 1599 1,04 

ZOBNA TEHNIKA-KONCESIONARJI 514 526 1,02 

ZOBOZDR.-SAMOPL+ DOPLAČILA 2356 852 0,36 

MRLIŠKI OGLEDI 60 64 1,07 

MNZ ODVZEMI 10 5 0,50 

ZDRAV. PREGLEDI -KONVENC. ZAV. 395 311 0,79 

PREVOZI MED. DOKUMENTACIJE 100 96 0,96 

PREVOZI LABOR. MAT  50 49 0,98 

PRIPRAVNOST-NADZORI NMP 1-12 15 18 1,20 

 
   

PAVŠALNE DEJAVNOSTI    
 

      
 

dejavnost  opis dejavnosti kader iz 
ur 

plan 2016-pavšal mes. 
real. 1-

12-2016/ 

( Eur) 
mesečno 

/eur 

338 
NMP-B Z DOD. ZA OKREPLJENO AMB. 
(UKINJENA DEJAVNOST 2016) 

15,66 43.686,00 
0,00 

  

Nova 
dejavnost 
2016 

DEŽ. SL. 3A      
19.672,57 

Nova 
dejavnost 
2016 

MOB. ENOTA NUJNO REŠ. VOZILO     
29.059,72 

346 ZDRAV. VZGOJA 0,97 
    

3.212,00 3.232,68 

446 ZOBOZDR. VZGOJA 0,93 2.514,00 2.535,15 

Nova dej 
2016. FARMAC.SVETOVANJE 0,14 482,53 482,53 

     
GLAVARINA; ref. amb    

dejavnost opis dejavnosti količina  plan 2016-eur 

real 1-12-

2016 -eur 

302001 sploš. In druž.med. 12 374.234 383.498 

306007 gin. v spl. -DŽ 12 64.117 65.018 

327009 pediat. OD kur. 12 108.970 111.029 

302001 sred. ref.amb 12 38.045 45.342 
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    1.2    PRIHODKI PO VIRIH   FINANCIRANJA  
 
            VIR FINANCIRANJA: OBVEZNO ZDRAVSTVSTVEN O ZAVAROVANJE 
 

                                                              Tabela 1 
 

VRSTA  PRIHODKA PLAN 2016 REAL. JAN-DEC 2016 ind.P/R 

        

prihodki iz OZZ  - skupaj 2.484.326,00 2.509.862,10 1,01 

spec. dejavnost 83.069,00 53.451,59 0,64 

zobozdravstvena dejavnost 300.946,00 302.485,35 1,01 

osnovna zdr. dejavnost 2.039.229,00 2.096.058,01 1,03 

reševalna dejavnost 12.800,00 10.595,49 0,83 

reševal. dejavnost-dializni prevozi 10.700,00 10.735,70 1,00 

sofinanciranje specializacije 37.582,00 36.535,96 0,97 
 
 

VIR FINANCIRANJA: DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE  
 
                                                                        Tabela 2 
 

VRSTA PRIHODKA PLAN 2016 
REAL. JAN-DEC 
2016 ind.P/R 

        

prihodki iz DZZ -dopol.zdrav.zavarov+dopl 
pacientov 540.986,00 538.452,99 1,00 

specialistična  dejavnost 8.467,00 88,23 0,01 

zobozdravstvena dejavnost 153.304,00 160.613,98 1,05 

osnovna zdravstvena dejavnost 178.225,00 180.332,07 1,01 

reševalna dejavnost 114.413,00 100.259,20 0,88 

reševalna dejavnost-dializni prevozi 86.577,00 97.159,51 1,12 

 
 
Tabela1,2  - prikazuje realizacijo programa in financiranje s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja 
in dodatnega zdravstvenega zavarovanja z doplačili zdravstvenega zavarovanja in doplačilom pacientov.  
Iz teh dveh, sicer najpomembnejših virov financiranja, beležimo doseženo realizacijo z indeksom 0,97 
pri obveznem zdravstvenem zavarovanju in 1,12 pri dodatnem zdravstvenem zavarovanju z doplačili 
pacientov.  
 
Realizacijo prihodkov iz naslova obveznega zavarovanja glede na letni plan spremljamo po naslednjih 
dejavnostih : specialistični dejavnosti (pulmologija, diabetologija) dosegata plan 64%, zobozdravstvo 
plan presega za 1%, osnovna zdravstvena dejavnost presega planirane prihodke za 3%, reševalna 
dejavnost (sanitetni in reševalni prevozi s spremstvom)  
Je 17% pod planom,  reševalna dejavnost – prevozi na dializo dosega plan prihodkov 100 %. S 97% 
sledimo planu financiranja specializacije družinske medicine. V letu 2016 je tudi v zobozdravstveni 
dejavnosti kot celoti dosežena optimalna realizacija s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja na kar 
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kaže indeks 1,01. V posameznih dejavnostih kot so reševalni prevozi s spremstvom in dializni prevozi pa 
je plačilo s strani obveznega zavarovanja   v obsegu dejanske realizacije delovnega programa. 
Financiranje s strani dodatnega zavarovanja z doplačili pacientov je realizirano glede na  plan z indeksom 
1,12, razen pri specialističnih dejavnostih,  kjer realizacije ni, ni nosilca pulmologije. Pri  osnovni 
zdravstveni, zobozdravstveni dejavnosti (protetiko 90% krije DZZ) ter reševalnih prevozih (90 % krije 
DZZ) je realizacija delovnega programa okviru planiranega oz. je delovni program presežen pri dializnih 
prevozih kar komercialne zavarovalnice pokrijejo v celoti. 
 
Skozi vsa leta do sedaj nismo dosegali realizacije programa v pulmologiji. V letu 2016 smo morali 
program pulmologije oddati drugim izvajalcem, ki so ga opravili minimalno glede na poslane paciente v 
te ambulante. Realizacija delovnega programa v antikoagulantni in diabetološki ambulanti  je dosežena 
enako tudi v dispanzerju za žene čeprav zadnja dva meseca nismo imeli nosilca, odpoved delovnega 
razmerja s strani ginekologinje. Z nadomeščanjem smo pokrili manjkajočo realizacijo. 
 

 
 VIR FINANCIRANJA:  MEDICINA DELA 

 
                                                      Tabela 3 
 

VRSTA PRIHODKA PLAN 2016 
REAL. JAN-DEC 
2016 ind.P/R 

        

prihodki MDPŠ-skupaj 131.618,00 143.226,49 1,09 

sistematski pregledi 90.294,00 94.421,03 1,05 

pogodba Kovinoplastika 19.185,00 28.099,70 1,46 

pregledi voznikov 20.426,00 19.978,71 0,98 

ocena tveganja delovnega 
mesta 1.713,00 727,05 0,42 

 
 

Tabela 3 -  Prikazuje realizacijo prihodkov v dejavnosti medicine dela za leto 2016. Skupno je obseg 
realiziranih prihodkov napram planiranemu obsegu dosežen z indeksom 1,09.  Dosegli smo boljši rezultat 
kot v letu 2015 zlasti pri sistematskih pregledih in pregledih voznikov.   V letu 2016 beležimo večjo 
realizacijo pri delu in pogodbi z Kovinoplastiko. 
Poudarimo, da je dejavnost  medicine dela tržna dejavnost, odvisna je od naročil podjetij, ter 
posameznikov, ki potrebujejo usluge MDPŠ, zato je načrtovanje dokaj negotovo,  je odraz uspešnosti 
posameznih podjetij in s tem varčevanja tudi na račun zdravja zaposlenih, pa tudi konkurence na trg 
 
            VIR FINANCIRANJA: POGODBA MNZ 

 
                                                     Tabela 4 

 

VRSTA PRIHODKA PLAN 2016 
REAL. JAN-DEC 
2016 ind.P/R 

        

MNZ-odvzemi po nalogu 278,00 147,28 0,53 

 
Tabela 4  - Prikazuje realizacijo prihodkov doseženih s strani Ministrstva za notranje zadeve. Obseg 
realiziranih prihodkov je napram planiranim realiziran  z indeksom 0,53.  
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Govorimo o minimalnih sredstvih, ki nimajo nobenega vpliva na poslovanje zavoda. Ker so to sprotno 
naročene preiskave s strani Policije (odvzemi vzorcev) je planiranje  oteženo in temelji na realizaciji v 
preteklosti. 
 

 VIR FINANCIRANJA:  SREDSTVA  USTANOVITELJEV 
 
                                                            Tabela 5 

 

VRSTA PRIHODKA PLAN 2016 
REAL. JAN-DEC 
2016 ind.P/R 

        

PRORAČUNI občin 100.020,00 99.905,71 1,00 

proračun  Cerknica-reševalna dej. 42.366,00 42.366,07 1,00 

proračun  Cerknica-preventivni programi 9.560,00 9.560,48 1,00 

proračun Cerknica-nmp 8.156,00 8.155,78 1,00 

proračun Cerknica-sred. za najemnino 420,00 420,00 1,00 

proračun  Loška Dolina-reševalna dej. 16.300,00 16.300,00 1,00 

proračun  Loška Dolina-preventivni 
programi 3.780,00 3.780,00 1,00 

proračun Loška Dolina-nmp 3.140,00 3.140,00 1,00 

proračun Bloke-reševalna dejavnost 6.518,00 6.518,00 1,00 

proračun  Bloke-preventivni programi 1.535,00 1.535,00 1,00 

proračun Bloke-nmp 1.255,00 1.255,00 1,00 

mrliško pregledna služba 5.825,00 5.710,00 0,98 

sred. real. special. ortodont 1.165,00 1.165,38 1,00 
 
Tabela 5 – prikazuje realizacijo sofinanciranja programov občin ustanoviteljic za leto 2016. Plan 
prihodkov je realiziran 100 %. Vse tri občine ustanoviteljice so realizirale pogodbeno dogovorjeno 
sofinanciranje 100% po programih. V letu 2016 so tudi sredstva  mrliško pregledne službe (plačnik teh 
storitev so občine vezane na stalno bivališče umrlih), planirana in realizirana v celoti. 
   

VIR FINANCIRANJA: DOPLA ČILA IN TRŽNA DEJAVNOST    
                                                                   Tabela 6 
 

VRSTA PRIHODKA PLAN 2016 
REAL. JAN-DEC 
2016 ind.P/R 

        

tržna dej. z dopla čilom skupaj 162.195,00 177.881,40 1,10 

provizije 3.801,00 4.019,87 1,06 

obratovalni str., pranje, čiščenje 7.605,00 6.870,31 0,90 

prih. cepljenja, zdr. tar., krioter.,UZ,lab.,,fth 73.894,00 91.678,19 1,24 

prih. zobozdr. samopl.,dopl. do polne cene 52.545,00 49.074,76 0,93 

ostalo* 24.350,00 26.238,27 1,08 
* ,samopl ostalo+ fiz.osebe, nam.donacije,konvencije, 
drugi prih.    
760519,76059,760045,760047,760204,460065   
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Tabela 6 – prikazuje vir financiranja iz naslova doplačil in  tržne dejavnosti. Realizacija prihodkov 
predstavljena v Tabeli 6 je realizirana z indeksom 1,10.  
V letu 2016 smo realizirali prihodke iz tržne dejavnosti 10% nad planiranimi. 
 

 VIR FINANCIRANJA: OSTALI PRIHODKI 
 

                                                       Tabela 7 
 

VRSTA PRIHODKA PLAN 2016 
REAL. JAN-DEC 
2016 ind.P/R 

        

skupaj ostali prihodki 37.705,00 31.350,95 0,83 

depozitne obresti 238,00 52,91 0,22 

obresti na vpogled 365,00 0,00 0,00 

izredni prihodki+zam.obr 66,00 28,77 0,44 

prevrednotovalni prihodki,odšk. 
zav.+odt.OS 4.400,00 5.432,81 1,23 

uporabnina oprema 7.611,00 1.902,60 0,25 

najemnine 25.025,00 23.933,86 0,96 

 
 
Tabela 7 – prikazuje ostale prihodke zavoda, ki so glede na plan  realizirani z indeksom 0,83.  
V letu 2016 ne dosegamo planiranih prihodkov na nobeni postavki razen na odškodninah zavarovalnic.  
 
        SINTEZA VSEH PRIHODKOV PO VIRIH  FINANCIRAN JA ZA LETO 2016 

 
                                                               Tabela 8  
 

PROGRAM PLAN 2016 
REAL. JAN-DEC 
2016 ind.P/R 

        

obvezno zdravstveno zavarovanje 2.484.326,00 2.509.862,10 1,01 

dodatno zdravstveno zavarovanje 540.986,00 538.452,99 1,00 

pogodba MNZ 278,00 147,28 0,53 

medicina dela 131.618,00 143.226,49 1,09 

sredstva ustanoviteljev-
dotacije+MO 100.020,00 99.905,71 1,00 

doplačila  in tržna dejavnost 162.195,00 177.881,40 1,10 

ostali prihodki 37.705,00 31.350,95 0,83 

SKUPAJ 3.457.128,00 3.500.826,92 1,01 

 
Tabela 8 – prikazuje sintezo vseh prihodkov iz katere je razvidno, da smo imeli v letu 2016  za 1% 
večjo realizacijo prihodkov kot smo jo planirali s planom v začetku leta.  
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1.3   ODHODKI – MATERIALNI STROŠKI-STROŠKI STORITEV 
 

Tabela 9 
 
       PLAN - REALIZACIJA MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE  2016 
 
   MATERIALNI STROŠKI                                         Plan 2016       Real. 2016           index 

STROŠKI MATERIALA-SKUPAJ 454.531,00 478.397,61 1,05 

medicinski material osnov. zdravstvo,spec.dej.,.. 248.305,00 281.966,78 1,14 

medicinski material zobozdravstvo 63.304,00 56.624,23 0,89 

tekst.mat-zascitna sredstva 8.500,00 5.496,29 0,65 

drug porabljen material 1.510,00 2.230,34 1,48 

porabljeno tehnološko gorivo 1.800,00 1.754,66 0,97 

porabljen pisarniški material 12.530,00 11.666,12 0,93 
pralna in čistilna sredstva in  sredstva za osebno 
higieno 13.600,00 12.964,36 0,95 

porabljena voda 11.150,00 15.434,18 1,38 

material za popravila in vzdrž evanje 3.440,00 3.431,73 1,00 

ODPIS DI 3.270,00 2.038,09 0,62 

ODPIS AVTOGUM 3.000,00 2.337,99 0,78 

porabljena nabavljena elektr. na energija 26.172,00 25.852,72 0,99 

porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva 30.752,00 27.086,29 0,88 

kurivo porabljeno za ogrevanje 24.028,00 26.211,78 1,09 

časopisi, uradni listi in priročniki 3.170,00 3.302,05 1,04 
 
 
STROŠKI STORITEV                                                   Plan 2016       Real. 2016          index 

STROŠKI STORITEV-SKUPAJ 438.553,00 435.955,51 0,99 

POŠTNE STORITVE 6.607,00 7.238,07 1,10 

TELEFONSKE STORITVE-MAAT,SIOL 643,00 1.541,25 2,40 

TELEFONSKE STORITVE-MOBILNA TELEFONIJA 2.308,00 1.931,15 0,84 

TELEFONSKE STORITVE-TELEKOM-AMIS 5.736,00 6.249,69 1,09 

STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV 103.423,00 108.012,56 1,04 

STOR.ZA SPR.VZDR.-RAZNO 5.060,00 4.988,08 0,99 

STOR.ZA SPR.VZDR. ZOBNE OPREME 9.550,00 8.918,14 0,93 

STOR.ZA SPR.VZDR.-BELJENJE 650,00 0,00 0,00 
STOR.ZA SPR.VZDR.OPREME SPLOŠNIH IN 
SPECIAL.AMB. 10.800,00 7.246,78 0,67 

STOR.ZA SPR.VZDR. OPREME TEHNIČNIH SLUŽB 960,00 522,23 0,54 

STOR.ZA SPR.VZDR.ELEKTRIČNE NAPELJAVE 1.920,00 869,48 0,45 

STOR.ZA SPR.VZDR.AVTOMOBILOV 19.300,00 24.045,37 1,25 

STOR.ZA SPR.VZDR. RAČUNAL.OPREME 400,00 1.023,60 2,56 

STOR.ZA SPR.VZDR. DVIGALA 2.650,00 2.893,38 1,09 

STOR.ZA SPR.VZDR. POŽARNEGA  SISTEMA 2.285,00 353,49 0,15 

STOR.ZA SPR.VZD. KOTLOVNICE 1.140,00 1.977,87 1,73 

STOR.ZA SPR.VZDR.LABORATORIJSKE OPREME 6.800,00 6.151,56 0,90 

STOR.ZA SPR.VZDR.RAČ.PROGRAMOV 24.200,00 28.509,71 1,18 

STOR.ZA SPR. VZDR.-OKOLICA 2.250,00 1.140,70 0,51 
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERIA LNIH 
NALOŽB(zgradbe,oprema) 11.520,00 11.452,93 0,99 
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PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERI ALNIH 
NALOŽB(avtomobili) 7.910,00 7.867,54 0,99 
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE SPLOŠNE 
ODGOVORNOSTI 870,00 945,24 1,09 

premije za zavarovan.delavcev-poklicna odgovornost 866,00 822,89 0,95 

premije za kolektivno nezgodno  zavarovanje delavcev 2.215,00 2.230,32 1,01 

stroški reklame in propagande 766,00 790,66 1,03 

stroški za reprezentanco 85,00 99,79 1,17 

stroški plačilnega prometa 845,00 883,36 1,05 

takse za reg. vozil 1.410,00 1.461,27 1,04 

stroški nakupa vinjet in urbane 320,00 220,00 0,69 

SL.POT - prevoz z lastnimi prev.sred. 3.540,00 3.701,32 1,05 

STROK.IZOB. -  ŠOLNINE 0,00 0,00 #DEL/0! 

STROK. IZOB.-SPECIALIZACIJE-SA-dr.Oman 1.950,00 2.145,00 1,10 

STROK.IZOB. -  KOTIZACIJE 16.950,00 8.477,75 0,50 

STROK.IZOB. -  DNEVNICE 944,00 1.093,66 1,16 

stroški izobr.-prehrana 127,00 256,55 2,02 

STROK.IZOB.-prevoz z lastnimi prev.sred.- 1.850,00 1.936,96 1,05 

STROK.IZOB.-prevoz z javnimi prev.sred.- 60,00 194,80 3,25 
STROK.IZOB.-prevoz z javnimi prev.sred.-NAD 
UREDBO 1.940,00 1.583,18 0,82 

STROK.IZOB.  - NOČNINE 2.129,00 3.224,90 1,51 
izplačila po podjemn. pogodbah izplačila po podjemn. 
pogodbah 23.075,00 34.862,38 1,51 
prisp.za inv.in pok.zavarova. prisp.za inv.in 
pok.zavarova. 2.160,00 3.151,79 1,46 
prisp.za zdravst.zavarovanje prisp.za 
zdravst.zavarovanje 130,00 230,46 1,77 
posebni davek na določene prej posebni davek na 
dolečene prej 5.769,00 8.715,71 1,51 
 izplačila sejnin 1.328,00 750,75 0,57 

avtorske pogodbe 0,00 173,58 #DEL/0! 

laboratorijske storitve 75.370,00 59.604,78 0,79 

ostale zdravstvene storitve 24.531,00 26.991,37 1,10 

stroški zdravniški pregledov zaposlenih 226,00 277,46 1,23 

DRUGE STORITVE-RAZNO 7.890,00 7.095,61 0,90 

DRUGE STORITVE:AICO+EKOLOGIJA+ALPKEM 2.177,00 1.835,25 0,84 

DRUGE STORITVE-KOMUNALA 6.455,00 4.180,29 0,65 

DRUGE STORITVE-ČIŠČENJE 1.612,00 2.261,98 1,40 

DRUGE STORITVE-REPUBL.KONTROLA 856,00 933,84 1,09 

DRUGE STORITVE-VARSTVO PRI DEL U 8.582,00 9.242,98 1,08 

DRUGE STORITVE-DOZIMETRI 1.030,00 684,32 0,66 

DRUGE STORITVE-NOTRANJE REVIDIRANJE 5.978,00 5.978,00 1,00 

DRUGE STORITVE-PROJEKT KAKOVOSTI 5.965,00 5.471,33 0,92 

DRUGE STORITVE-JAVNA NAROČILA 2.440,00 0,00 0,00 

DRUGE STORITVE-SVETOVANJE 0,00 512,40 #DEL/0! 
 
AMORTIZACIJA                                                                 Plan 2016          Real. 2016    index 

AMORTIZACIJA 152.049,00 160.157,88 1,05 
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STROŠKI DELA                                                                  Plan 2016       Real. 2016         index 
STROŠKI DELA 2.406.124,00 2.343.447,47 0,97 

obračunane bruto plače 1.878.168,00 1.831.468,18 0,98 

obračunana nadom. bruto plač 24.738,00 27.879,78 1,13 
obračunani regres,jubilejne na odpravnine,solidarnostne 
pomoč 71.522,00 68.512,23 0,96 

dajatve delodajalca 306.368,00 300.478,01 0,98 

str.prevoza na delo in z njega 57.169,00 49.363,75 0,86 

stroški malice 63.148,00 61.257,12 0,97 

stroški dodat.pok.zavarovanja 5.011,00 4.488,40 0,90 
 
DRUGI STROŠKI                                                                   Plan 2016       Real. 2016          index 

DRUGI STROŠKI 5.251,00 4.813,94 0,92 

nadomestila za uporabo stavbn. zemljišča 2.191,00 2.232,94 1,02 

prispevki in članarine gospod. zbornicam in strokovnim 2.619,00 2.581,00 0,99 

DRUGI STROŠKI iz prej. obdobja 441,00 0,00 0,00 

DRUGI ODHODKI 240,00 2.498,24 10,41 

POGODBENE KAZNI, ODŠKODNINE 225,00 2.491,09 11,07 

DRUGI IZREDNI ODHODKI 15,00 7,15 0,48 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 380,00 962,93 2,53 
PREVRD.ODHODKI ZARADI OSLABITV TERJATEV IZ 
POSLOVANJA 380,00 962,93 2,53 

    
SKUPAJ  3.457.128,00 3.426.233,58 0,99 

 
 

Tabela 10 
 
  SINTEZA ODHODKOV IN STROŠKOV  ZA LETO 2016 

  
NAZIV POSTAVKE  PLAN 2016 REAL. 2016 INDEX REAL/R.P. 
plača 1.902.906,00 1.859.347,96 0,98 
prevoz na delo 57.169,00 49.363,75 0,86 
prehrana delavcev 63.148,00 61.257,12 0,97 
SSP 71.522,00 68.512,23 0,96 
dod. pok. zavarovanje za JS 5.011,00 4.488,40 0,90 
zakonske obveznosti 306.368,00 300.478,01 0,98 
SKUPAJ PLAČA S STROŠKI DELA  2.406.124,00 2.343.447,47 0,97 
MATERIALNI STROŠKI 454.531,00 478.397,61 1,05 
STROŠKI STORITEV 438.553,00 435.955,51 0,99 
AMORTIZACIJA 152.049,00 160.157,88 1,05 
DRUGI STROŠKI 5.871,00 8.275,11 1,41 
SKUPAJ CELOTNI ODHODKI 3.457.128,00 3.426.233,58 0,99 

 
Sinteza odhodkov in stroškov nam pokaže uravnoteženo porabo glede na plan  za leto 2016. Skupaj 
celotni odhodki znašajo 99% planiranih. Stroški materiala so, glede na planirano, doseženi z indeksom 
1,05. Presežek zaradi nabave novih materialov med letom tako v SA kot ZA. 
Stroški dela znašajo 97% planiranih. 
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1.3.1 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV 
    

 PLAČA – REDNO DELO, NADOMESTILA 
                                                                     Tabela 11 

REDNO DELO plan 2016 eur real. 2016 eur INDEX 

      REAL/PLAN 

bruto plača RD,nadomestila  1.530.523,00 1.489.053,31 0,97 

položajni dodatek 6.215,00 5.788,26 0,93 

dodatek za izmensko delo 16.575,00 15.944,62 0,96 

dodatek za mentorstvo 1.115,00 2.429,70 2,18 

dodatek za delo ponoči 3.841,00 3.064,42 0,80 

dodatek za delo v nedeljo 1.920,00 1.668,08 0,87 

dodatek za delo na praznik 844,00 609,02 0,72 

dodatek za manj ugoden del.čas 0,00 494,81 #DEL/0! 

dodatek za povečan obseg dela 4.459,00 4.461,56 1,00 

minulo delo 95.409,00 96.918,45 1,02 

SKUPAJ 1.660.901,00 1.620.432,23 0,98 

 
Tabela 11. prikazuje realizacijo odhodkov iz naslova plač  za redno delo. Stroški iz tega naslova so 
realizirani z indeksom 0,98. Ker je v  postavkah v povprečju porabljeno ravno toliko kot je bilo planirano  
je končna realizacija uravnotežena. Za plače smo v celoti tako  porabili za dva  odstotka  manj  sredstev. 
 
 DEŽURSTVO 

Tabela 12    
DEŽURSTVO plan 2016 ure real 2016 ure plan 2016 eur real. 2016  eur INDEX  

KADER         REAL/PLAN 

zdravnik                                   4577 4.574,50 110.700,00 107.271,32 0,97 

med.sestra,tehnik,DMS                            4768 4.916,00 52.060,00 53.221,98 1,02 

reševalec                             2716 2.736,00 26.220,00 25.658,70 0,98 

SKUPAJ                   12061 12.226,50 188.980,00 186.152,00 0,99 

 
                                                  

Tabela 12 – prikazuje realizacijo odhodkov glede na planirani obseg iz naslova dežurne službe v 
skupnem z indeksom 0.99. 
V letu 2016 je bila realizacija zdravniških dežurnih ur manjša od planirane. V celoti so sredstva 
namenjena dežurstvu porabljena po planu za leto2016.  
 
DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA 

Tabela 13 
NADURNO DELO plan 2016 real. 2016 plan 2016 real. 2016  INDEX 

KADER                                         URE URE EUR EUR REAL/PLAN 

ZDRAVNIKI               1044 1.059,00 31.094,00 31.523,47 1,01 

ZOBOZDRAVNIKI    110 46,00 2.301,00 929,11 0,40 

ZOB. TEH.                420 417,00 4.710,00 4.752,62 1,01 

ZOB. ASIST.             150 51,00 1.155,00 523,09 0,45 
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REŠEVALCI                877 929,00 8.712,00 8.447,00 0,97 

OSTALI                            484 483,00 4.524,00 5.097,25 1,13 
MED.SESTRE-TEHNIKI-
DMS    40 145,00 529,00 1.491,19 2,82 

SKUPAJ  3125 3.130,00 53.025,00 52.763,73 1,00 

 
Tabela 13 – prikazuje realizacijo odhodkov iz naslova dela preko polnega delovnega časa napram 
postavljenemu planu z indeksom 1,00. 
Manj nadurnega dela napram postavljenemu planu  je bilo realiziranega v zobozdravstvu  ( 
zobozdravniki,  zobne asistentke). Na vseh ostalih delovnih mestih, kjer se opravlja nadurno delo je bilo 
realizirano po planu za leto2016.  
 
 

1.4  DEJAVNOST NMP 
 
       Izvajanje dejavnosti NMP zagotavljamo z naslednjim kadrom: 

1.  8 zdravnikov (od tega en specializant družinske medicine) 
2.  5 DMS 
3. 10 tehnikov zdravstvene nege 
4.  4 tehniki zdravstvene nege – vozniki reševalnih vozil 
5.  Poleg tega sodeluje pri zagotavljanju NMP tudi ekipa koncesionarke 

                     (2   zdravnika +tehnik zdravstvene nege). 
Dejavnost NMP izvajamo na enem delovnem mestu v ZD Cerknica. 
 
 
V letu 2016 smo opravili izobraževanje sodelujočih v NMP dejavnosti na naslednjih področjih: 

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED – 2  delavci 
Oskrba vitalno ogroženega pacienta – 2 delavci 
Reanimacija – 4 delavci 
Dihalna pot in težavni pristopi – 24 delavcev 
Seznanitev s respiracijskim aparatom – 24 delavcev 

 
V letu 2016 smo skupaj z ustanovitelji izvedli nabavo reševalnega vozila za potrebe NMP 

       v vrednosti 157.551,72 eur-sofinanciranje iz naših sredstev 57.551,72 eur in nabavo UKV postaj 
v skupni vrednosti 5.261,86 eur. 

  
 
 

 Dejavnost NMP 

REALIZACIJA prih. 
in odh. v 

kumulativnem 
obra čunskem 

obdobju od 1. 1. do 
31. 12. 2015 

POGODBENA 
sredstva za NMP 
za kumulativno 

obra čunsko 
obdobje od 1. 1. 
do 31.12. 2016 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 

obra čunskem 
obdobju od 1. 1. do 

31. 12. 2016 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za 
NMP 

    

584.787 516.230 584.787 

    

Prihodki ob čin in donacij   
    

4.395 4.395 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 
      

523.563 589.182 494.254 
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- Strošek dela  379.064 534.158 400.368 

- Materialni stroški in str. storitev 

                       

99.822 34.510 74.525 

      

      

 Od tega str. stor.–koncesionarka-sod.v NMP 18.041 0 18.864 

- Amortizacija 
      

43.881 18.047 18.047 

- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 
      

796 1.502 1.314 

PRESEŽEK PRIHODKOV   0 94.928 

PRESEŽEK ODHODKOV 
7.333 0 0 

 
 
Realizacija 2016 – odhodki, ki se nanašajo na NMP: 
- strošek dela  - evidentiran strošek dežurne službe ( tim zdravnik, med. tehnik oz. DMS, reševalec), 

strošek dnevnega NMP (zdravnik, med. tehnik oz. DMS, reševalec), od aprila do junija 2016 je v 
okviru dejavnosti NMP sodelovala tudi mlada zdravnica, katere plača se je pokrivala iz  sredstev  za 
okrepljene ambulante NMP – Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru 2015 (seznam Ministrstva za 
zdravje-dodeljeno eno zaposlitveno mesto). 

- materialni stroški- evidentirana poraba materiala, stroški storitev  
v vrednosti 74.525 eur  je evidentiran strošek plačila koncesionarju za opravljanje dežurne službe in 
sodelovanja pri NMP, z vrednostjo 18.864 eur.  

- amortizacija – v tem strošku evidentiramo amortizacijo v deležu kot nam jo priznava ZZZS v ceni 
- sredstva za informatizacijo – delež letnega stroška vzdrževanj programske opreme  

Dejavnost  je leto zaključila z presežkom prihodka nad odhodki. Z aprilom 2016 je prišlo na podlagi 
Splošnega dogovora za leto 2016  do delitve dejavnosti NMP-B na dve novi dejavnosti : 

- Dežurna služba 3a  
- Mobilna enota nujnega reševalnega vozila. 

Posledica tega je, da moramo spremeniti organizacijo dela v dejavnosti NMP, kar pa nam tekom leta 
še ni uspelo, zaposliti moramo dodaten kader, tako zdravnike kot diplomirane medicinske sestre oz. 
diplomirane zdravstvenike, saj moramo glede na zakonske zahteve oz. glede na financiranje 
vzpostaviti samostojno ambulanto za NMP, ki bo delovala neodvisno od ambulant, ki opravljajo 
redno delo. V dejavnosti Dežurna služba 3a ni predvideno, da pri delu zdravnika sodeluje tudi 
medicinska sestra oz. medicinski tehnik, v Mobilni enoti nujnega reševalnega vozila pa je poleg med. 
tehnika-voznika del tima diplomirana medicinska sestra oz. diplomirani zdravstvenik. 
V letu 2016 se je dejavnost NMP opravljala tekom dneva vzporedno z rednim delom v splošnih 
ambulantah, za kar se sredstva vezana na plačilo stroškov dela niso v celoti porabljala, zato se 
izkazuje presežek prihodkov. V letu 2015 smo v postavki amortizacija prikazali celotno obračunano 
amortizacijo v enoti NMP, letu 2016 pa smo to postavko prikazali v dejanski višini kot je priznana v 
ceni, zato je bil prikazani rezultat negativen. Glede na nova pravila moramo v letu 2017 urediti 
delovanje NMP z drugačno organizacijo, kar pa bo zahtevalo nove dodatne zaposlitve zdravnikov in  
diplomiranih medicinskih sester oz. diplomiranih zdravstvenikov, kar bo zahtevalo tudi dodatna  
izobraževanja v večjem obsegu, tako, da do presežkov na tej dejavnosti praviloma ne bo več prihajalo. 
Dosedanji presežki (prihranki) so se porabljali za delovanje zdravstvenih dejavnosti v okviru javne 
službe.  
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1.5 OBRAZLOŽITEV NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV, INVESTICIJ I N DI 
 
                                                           Tabela 14 
 
PLAN - REAL 1-12/2016 OPRED. IN NEOPRED.OS, DI VEČJE VRED. (BREZ INV. V 
STAVBE) 
 

ENOTA ZAVODA VRSTA OPREME KOLI ČINA  VREDNOST REAL.1-12-16 INDEX 

SA,OD,ŠD  MERILEC TLAKA RR (SA ST, RA CERKNICA, RA ST) 3 360,00 369,44  

  STOL ZA PREGLEDOVANJE -VRTLJIV (SA ST) 2 100,00 0,00  

  OPREMA - POHIŠTVO -OD DR. BARAGA 1 6.050,00 0,00  

  EKG+SPIROMETER (RA DR.BARAGA) 1 12.500,00 6.131,11  

  
NAPRSTNI PULZNI OKSIMETER (URGENCA 
DR.KRPINA) 1 90,00 67,81  

  EKG+SPIROMETER (ZD CERKNICA) 1 12.500,00 6.131,11  

  OPREMA - POHIŠTVO (RA CERKNICA) 1 9.000,00 0,00  

  KASETA ZA PREVOZ MED. DOKUMENTACIJE 2 400,00 525,59  

  TEHTNICA MER. TEL. MAŠČOBE (RA DR. BARAGA) 1 120,00 0,00  

  TABLA ZA VID( DR. BARAGA, DR.MIHELČIČ) 2 2.000,00 1.912,96  

  DOGRADITEV DEFIB. ST.TRG 1 0,00 385,64  

  SENZOR VLAGE IN TEMPERATURE 1 0,00 596,34  

  OTOSKOP KAPPA -PALČIČ 1 0,00 234,24  
SKUPAJ ENOTA SA, 
OD,ŠD     43.120,00 16.354,24 0,38 

LABORATORIJ CENTRIFUGA 1 2.800,00 0,00  

  PISARNIŠKI STOL VRTLJIV 2 300,00 0,00  

SKUPAJ LABORATORIJ      3.100,00 0,00 0,00 

STERILIZACIJA TERMODEZINFEKTOR 1 8.000,00 0,00  
SKUPAJ 
STERILIZACIJA     8.000,00 0,00 0 

ATD,DŽ,DMPŠ,DIAB DIAGNOSTIČNI AVDIOMETER (DMDPŠ) 1 5.100,00 4.920,87  

  
KOVINSKA KASETA ZA PRENOS ZDR. KARTONOV 
(DMDPŠ) 1 400,00 0,00  

  PREDALNIK NA KOLESIH (DIAB. AMB) 1 500,00 0,00  

SKUPAJ DMPŠ,DIAB.     6.000,00 4.920,87 0,82 

PATRONAŽA OSEBNO VOZILO  1 12.000,00 0,00  

  TEHTNICA ZA DOJENČKE  1 0,00 342,21  

  OKSIMETER  1 85,00 0,00  

SKUPAJ PATRONAŽA     12.085,00 342,21 0,03 

ZOBOZDR.ZOB.TEH. ARTIKULATOR ARTEX CT+splitex key 2 915,00 1.034,94  

  OBRAZNI LOK ARTEXX FACE BOW 1 780,00 1.062,91  

  
ARTEX No218631 TRANSFER JIG-MIZICA ZA 
PRENOS+bite fork support 2 475,00 258,21  

  MILLO PRO 1 1.200,00 1.192,55  

  MODELNA ŽAGA INTERSAW 1 1.750,00 1.741,77  

  STROJ DUBLIRNI SIDOMIX AP 1 0,00 1.424,73  
SKUPAJ ZOBNA 
TEHNIKA     5.120,00 6.715,11 1,31 

AMB.DR.ROK APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV 1 2.400,00 0,00  

  PISALNA MIZA 1 600,00 0,00  
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AMB.DR.ROR ELEKTROKAVTER 1 1.400,00 536,80  

TRG PREDPASNIK ZA PACIENTA 1 400,00 0,00  

  TUBUS ZA RTG APARATURO 30cm 1 180,00 175,68  

AMB.DR.FARKAŠ STOL PISARNIŠKI VRTLJIV 1 150,00 0,00  
SKUPAJ 
ZOBOZDRAVSTVO      5.130,00 712,48 0,14 

INFORMATIK,FRS,SKS TISKLANIK 3 1.200,00 240,10  

  
RAČUNALNIK+TIPKOVNICA+MIŠKA+MONITOR 
w8,1 7 6.300,00 4.610,43  

  SWITCH 1X24 port, 1 X48 port 2 1.200,00 439,20  

  OMARA ZA RAČ. SOBO 1 1.000,00 0,00  

  POSODOBITVE HIPOKRAT 1 500,00 335,50  

  NAS -8+8 diskov WD Red 4tb 1 2.500,00 1.532,33  

  SKENER A4 3 1.500,00 1.799,40  

  SKENER A3 1 2.000,00 2.043,83  

  PRENOSNIK 1 2.000,00 0,00  

  UPS (NOVA VAS) 1 500,00 140,67  

  BARVNI TISKALNIK 1 400,00 193,90  

  PROGRAM -DOG.HIPOKRAT(BLAGAJNA) 1 1.500,00 0,00  

  OFFICE  3 900,00 976,25  

  VEEAM SOFTWARE 1 1.500,00 2.339,72  

  AxCOPH -PROGRAM ZA ANALIZE-ORTODONT 1 2.160,00 2.160,18  

  UPS (LAB. ST) 2 1.000,00 207,28  

  DOGR. MREŽ. KART 1 0,00 12,50  

  ČITALNIKI 9 0,00 953,76  

  RAČUNSKI STROJČEK FRS 1 0,00 96,81  

  FAX,SKENER TISK. ST.TRG 1 0,00 183,40  

  DOGR. SERVER IBM 1 0,00 195,20  

  
LICENCE TRILETNE SMOOTHVAL , SOPHOS 
ENDPOINT  1 0,00 5.265,30  

SKUPAJ ENOTA 
INF.,SKS     26.160,00 23.725,76 0,91 

FTH PREG. TER. MIZA -BOBATH 1 1.850,00 1.647,00  

  KLIMA 1 1.100,00 1.032,12  

  GRELNA BLAZINA 1 60,00 0,00  

  RAVNOTEŽNA BLAZINA 1 60,00 0,00  

  AP. SONOPLUS-DOGRADITEV 1 0,00 2.067,90  

SKUPAJ FTH     3.070,00 4.747,02 1,55 

PRALNICA,ČIST.,TEH.SL. SUŠILNI STROJ IND.-DO16KG 1 5.900,00 0,00  

  PRALNI STROJ IND.-16KG 1 12.100,00 0,00  

  VALJČNI LIKALNIK 1 1.750,00 0,00  

  PARNI LIKALNIK 2 200,00 302,83  

  MEDIC. BREZ OLJNI KOMPRESOR 1 1.600,00 1.628,81  

SKUPAJ PRAL.ČIST.     21.550,00 1.931,64 0,09 

REŠ. SL. NAVIGACIJA ZA URG. REŠ. VOZILO  1 400,00 0,00  

  AMBU  1 450,00 0,00  

  REANIMACIJSKA TORBA 1 300,00 289,99  

  PISARNIŠKI STOL VRTLJIV 1 150,00 119,00  
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NAPRSTNI PULZNI OKSIMETER (URGENCA-
REŠ.VOZILO) 1 0,00 67,81  

  RADIJSKA POSTAJA UKV-MOBILNA 2 0,00 509,66  

  RADIJSKA POSTAJA UKV-ROČNA 4 0,00 1.068,90  

  REŠEVALNO VOZILO ZA NMP-SOFINACIRANJE 1 60.000,00 57.551,72   

SKUPAJ REŠ.SL.     61.300,00 59.607,08 0,97 

SKUPAJ  VIR - OBRAČANANA AMORT .   194.635,00 119.056,41 0,61 

REŠ.SL. - NMP 
REŠEVALNO VOZILO ZA NMP-SOF. OBČINA 
CERKNICA   65.000,00 65.000,00  

  
REŠEVALNO VOZILO ZA NMP-SOF. OBČINA LOŠKA 
DOLINA   25.000,00 25.000,00  

  REŠEVALNO VOZILO ZA NMP-SOF. OBČINA BLOKE   10.000,00 10.000,00  

  RADIJSKE POSTAJE (MOBILNE IN ROČNE)   0,00 3.683,30  

SKUPAJ  VIR - SOFINACIRANJE USTANOVITELJI   100.000,00 103.683,30 1,04 

            

DONIRANA SRED.   KOLIČINA   VREDNOST  

ZP STARI TRG AVTOM. MERILNIK GLEŽENSKEGA INDEKSA 1   1.658,49  

  MERILNIK KRVNEGA TLAKA 1    750,00  

  MONITOR ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ  1   4.721,00  

SKUPAJ  
VIR -  NABAVA IZ DONACISJKIH SREDSTEV -ZP 
STARI TRG     7.129,49   

      

SKUPAJ NABAVA L. 2016 - VSI VIRI (005,040,0411) 294.635,00 229.869,20 0,78 
 
 
 

PLAN - REAL. INVESTICIJE  -  ZDRADBE L. 
2016     

    

    

INVESTICIJE - zgradbe (021) PLAN 2016  eur real  1-12  eur index 

PRENOVA AMB. ZP ST DR. BARAGA 4.000,00 0,00 0,00 

DOGR. PROSTOROV ZA RA V ZD CERKNICA 10.600,00 0,00 0,00 

NADSTREŠEK ZADNJI VHOD 1.000,00 0,00 0,00 

UREDITEV LUČI V WC ZA PACIENTE 1.500,00 1.439,58 0,96 

ZAMENJAVA NOTR. VRAT V AMB. DMDPŠ 300,00 823,50 2,75 

SKUPAJ  17.400,00 2.263,08 0,13 
 
 
Investicije in nabava osnovnih sredstev je potekala pod planom. Denarna sredstva smo zagotavljali iz 
naslednjih virov: 
 

� Namenska sredstva obračunane amortizacije v cenah 
� Sredstva iz občinskega  proračuna občin ustanoviteljic-pogodbe za upravljanje 
� Sredstva namenskih donacij  
 

Ob upoštevanju varčevalnih ukrepov  smo v ZD Cerknica  v letu 2016  vlagali v nujno obnovo in 
posodobitev medicinske opreme,  posodobitev poslovnih prostorov. V letu 2016  smo izvedli zamenjavo 
vrat v MDPŠ in ureditev razsvetljave v toaletnih prostorih za paciente, dogradili in posodobili elektro 
inštalacije v ZP Stari trg in ZD Cerknica.  Tekom leta smo izvajali tekoče vzdrževanje  prostorov, po 
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potrebi beljenje prostorov ter izvajali postopke čiščenja (premazi talnih oblog). Opravili smo še manjša 
vzdrževalna dela v več prostorih po zdravstvenem domu in ambulantnih prostorih v zgradbah ZP Nova 
vas in ZP Stari trg. 
V sodelovanju in s finančno pomočjo Občin ustanoviteljic smo kupili novo urgentno vozilo. Z novimi 
aparaturami smo posodobili delo v zobozdravstveni službi. 
Za uvedbo prijaznejšega delovnega okolja smo dogradili klimatizacijo prostorov. 
Skrbno smo urejali in redno vzdrževali okolico hiše in vso ostalo infrastrukturo, kar so opravile tako 
čistilke kot hišnik. Za večja dela smo najeli zunanje urejevalce prostorov (npr.za strojne premaze talnih 
oblog)  Skrbeli smo tako  za  notranjost zgradb kot za okolico. 
Nadaljevali smo z posodobitvijo  informacijskega sistema, tako z novo ( nadgradnje-posodabljanja) 
programsko  kot tudi z novo strojno opremo. Posodobili smo računalniško opremo z nakupom 7 ih  
novih računalnikov s pripadajočo opremo. Nakupili smo  štiri nove tiskalnike, štiri skenerje,  zamenjali 
smo server, ki je močnejši in nujno potreben za nemoteno strokovno delo. Podaljšali smo licenco za 
požarni zid in usmerjevalnik. Kupili smo programsko opremo VEEAM za nadzor strežnikov.  
 
 
OBRAZLOŽITEV NABAVE DROBNEGA INVENTARJA 
 
                                                       Tabela 15 
 

PLAN - REAL. NABAVE - DROBNI INVENTAR 
MV L. 2016     

VSE DEJAVNOSTI - POSAMIČNO KOLIČINA VREDNOST 

real.1-12 

vred.  

RZZ   230,00 47,58  
dem. model zob 1 60,00 47,58  

torba za prenos dok.teren 1 170,00 0  

FTH   140,00 0  
brisače velike 4 60,00 0  

dojenček+ oblačila 1 80,00 0  

Ortodont. Amb.   440,00 234,28  
ogledala za fotografiranje  z držalom   300,00 0  
ozadje za fotografiranje (blago..) 1 50,00 0  
polnilec za baterije+ baterije 4xAA 1 30,00 0  
žlica odtisna   60,00 0  
klešče ortod. 3 0,00 218,38  

ura stenska 1 0,00 15,9  

Teh.službe:   780,00 627,9  
rjuhe 20 200,00 61,11  
brisače  15 220,00 42,09  
posteljnina grt 8 320,00 102,86  
obešalniki 20 40,00 0  
zastava 2 0,00 105,02  
merilec razdalje 1 0,00 125,1  
gasilnik  2 0,00 139,93  
čeljust navojna 1 0,00 13,28  
grt izvijači 1 0,00 9,99  
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spajkalnik 1 0,00 10,73  

ročna blagajna 1 0,00 17,79  

ZA-mladina:   650,00 578,69  
opra kontakt 1 100,00 0  
nosilci ogledal 10 150,00 242,11  
sonde 10 100,00 137,62  
inštr. za kompozit 6 300,00 190,07  

nož za modeliranje 2 0,00 8,89  

ZA odrasli dr. Georgieva   250,00 58,22  
karpula za anestezijo 1 90,00 54,9  
karpula za intraligamentarno anestezijo 1 160,00 0  

nož za vosek 1 0,00 3,32  
Reševalna sl.:   780,00 92,72  
baterija MAGLITE 2 100,00 0  
posteljnina grt 12 500,00 0  
brisače velike 12 180,00 0  

stetoskop 1 0,00 92,72  

OD Cerknica   0,00 67,69  

ASMA merilec 1 0,00 67,69  

skupno ostalo:   0,00 145,57  

ročne blagajne 15 0,00 145,57  

urgenca:   0,00 92,72  

stetoskop 1 0,00 92,72  

patronaža:   0,00 92,72  

stetoskop 1 0,00 92,72  

skupaj DI MV-nabava   3.270,00 2.038,09  
donacije: (ZP LD)     355,40  
otoskop 2   203,44  

termometer  2   151,96  

skupaj DI MV z donacijo     2.393,49  

         

DI MANJŠE VREDNOSTI-ZBIRNO-PLAN- 
ZA 2016   

VREDNOST-
PLAN 

real1-12 

vred. index 

FIZIOTERAPIJA 
po 
prior.seznamu 140,00 0,00 0,00 

ZOBOZDRAVSTVO 
po 
prior.seznamu 1.340,00 871,19 0,65 

RZZ 
po 
prior.seznamu 230,00 47,58 0,21 

SPEC. DEJ  
po 
prior.seznamu 780,00 0,00 0,00 

SKS+TEH.SL+ost.dej 
po 
prior.seznamu 780,00 1.119,32 1,44 

SKUPAJ   3.270,00 2.038,09 0,62 
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AVTOMOBILSKE GUME-PLAN-REAL. ZA 
2016 koli čina 

VREDNOST-
PLAN 

real. 1-12 

vred. index 

AVTOMOBILSKE GUME - REŠEVALNA 18 2.000,00 903,86 0,45 

GUME VZDR+PATRONAŽA 16 1.000,00 1.434,13 1,43 

SKUPAJ    3.000,00 2.337,99 0,78 

 
 
 
Drobni inventar manjše vrednosti smo tekom leta nabavljali v skladu  s planom po prioritetnem seznamu 
in sicer za potrebe splošnih ambulant, otroškega in šolskega dispanzerja, zobozdravstvene službe, 
dispanzerja za žene, patronažne dejavnosti, reševalne postaje,  laboratorija in sterilizacije. Z 
avtomobilskimi gumami pa smo opremili tudi naša reševalna vozila in vozila v patronažni dejavnosti. 
 
 
 

1.6  OBRAZLOŽITEV PORABE MEDICINSKEGA MATERIALA 
 
Nabavo medicinskega materiala smo planirali ločeno za potrebe splošnih ambulant, laboratorija in 
reševalne službe  ter ločeno za potrebe zobozdravstvene službe in ortodontske ambulante,  podrobno po 
posameznih nosilcih dejavnosti.  
Tekom leta so vedno potrebne uskladitve zaradi novih materialov in sprememb v zahtevah bolnikov, ki 
prihajajo iz sekundarnega nivoja. 
Sredstva za ta namen smo realizirali v splošni dejavnosti, DŽ, patronažni službi, reševalni in laboratoriju 
z indeksom 1,14.  
Z indeksom 0,89 pa je bila poraba medicinskega materiala za potrebe zobozdravstvene službe. 
Večja je bila poraba materiala v SA, (folij, testnih trakov, obvezilnega materiala), v reševalni dejavnosti,  
v antikoagulacijski  ambulanti  in v diabetičnih ambulantah,  kar si pojasnjujemo z vse večjim številom 
pacientov iz leta v leto in z pogostejšim naročanjem na kontrolne preglede v antikoagulacijski  ambulanti. 
Povečano porabo materiala- zdravil beležimo v letu 2016 splošnih ambulantah-dodatna zdravila, ki se 
uvrščajo med posebej plačljive materiale – seznam A, povečana pa je tudi poraba drugega zdrav. 
materiala v ambulantah. Preseganja so po posameznih nosilcih do 51% na postavljeni plan. Večja 
vrednost porabe materiala od planirane je zabeleženo tudi v reševalni dejavnosti. 
V zobozdravstveni službi kot celoti beležimo v letu 2016  manjšo  porabo  medicinskega materiala od 
planirane za 11%. Vse tri zobne ambulante in zobna tehnika  imajo v letošnjem letu usklajeno porabo 
medicinskega materiala, ki v nekaterih ambulantah minimalno presega pri nekaterih pa je poraba nižja 
od planirane za leto 2016.  
 
 

1.7  OBRAZLOŽITEV LABORATORIJSKIH STROŠKOV 
 
V letu 2016 smo glede na priznana sredstva s strani ZZZS na posameznega nosilca naredili plan stroškov 
porabe za zagotovite laboratorijskih storitev in sicer posebej stroške  laboratorija v matičnem 
zdravstvenem domu in stroške, ki jih plačujemo tujim zavodom. 
Kot že vrsto let do sedaj tudi v letu 2016 ugotavljamo, da priznana sredstva ne zadoščajo za potrebe 
sodobnih doktrinarnih laboratorijskih preiskav predvsem v posameznih splošnih ambulantah, kjer je  
preseganje tudi do 44% ter v dispanzerju za žene 24%. V letošnjem  letu smo pričeli z novimi 
preiskavami, ki smo jih do sedaj naročali v zunanjih laboratorijih, kar posledično doprinese k manjšim 
stroškom v skupni porabi. Na ostalih enotah in deloviščih je laboratorijska poraba usklajena z planom.  
Skupno preseganje je 19% na letni ravni, kar predstavlja porabo, ki je primerljiva s predhodnimi leti.  
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1.8 OBRAZLOŽITEV NABAVE ZAŠ ČITNIH SREDSTEV 
 

Zaščitna sredstva  za potrebe zaposlenih smo v letu 2016 nabavljali v skladu z veljavnim pravilnikom o 
zaščitnih sredstvih. Nabava je potekala racionalno in predvsem v skladu  z aktualnimi  potrebami 
zaposlenih. Za vsa delovna področja je bila nabavljena potrebna zaščitna oprema. Več sredstev smo 
porabili pri nakupu delovnih majic in zaščitne obutve za potrebe reševalne postaje.  Celoletna realizacija 
nabave zaščitnih sredstev je bila z indeksom 0,65. 
Dokupili smo zaščitne obleke in obutev za posamezne službe po tekoči potrebi.  
 

   1.9 OBRAZLOŽITEV STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA 
 
V letu 2016 smo opravili ustrezna izobraževanja in poskušali slediti letnemu planu z racionalno uporabo 
sredstev. Realizacijo stroškov izobraževanja zaposlenih smo glede na plan  realizirali 73%.  Celokupni 
stroški za izobraževanje kotizacije in šolnine, specializacije,  dnevnice, nočnine ter potni stroški so  
realizirani v skupni vrednosti 18.912,80 eur.  Sredstva za izobraževanje so bila letos za zdravnike 
porabljena v bistveno manjši meri kot si bila planirana, ker je šla večina kotizacij prek donacij.  Tudi na 
vseh ostalih strokovnih področjih smo porabili manj sredstev od planiranih.  V letu 2016 smo za dnevnice 
in nočnine porabili 43% več sredstev kot smo jih planirali. Pri potnih stroških je bila poraba v skladu s 
planiranimi sredstvi. Sredstva za specializacijo so bila porabljena 10% nad planom.  V celotni 
organizaciji izobraževanja se sredstva  porabljajo racionalno, v skladu z letnim in dolgoročnim planom 
izobraževanja zaposlenih. 
Izvajali smo tudi  aktivnosti za pridobivanje namenskih donatorskih sredstev za pokrije stroškov  
strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev. 
 
 
        1.10  RACIONALNA KADROVSKA POLITIKA 

 
 
V letu 2016 so bile tri upokojitve. Delavec v reševalni službi, delavka v sterilizaciji in snažilka. 
 
Delovno razmerje so prekinili: 
 

� Srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti. 
 

� Ginekologinja v dispanzerju za žene 
 

� Zdravnik sekundarij (financiranje iz programa za okrepljene ambulante v NMP) 
 
Delovno razmerje so sklenili : 
 
� Dve tehnica zdravstvene nege(srednja medicinska sestra) - za nedoločen čas, nadomeščanje delavk. 

Ena izmed njih je prekinila delovno razmerje, druga se je upokojila. 
 

� Zdravnik sekundarij (financiranje iz programa za okrepljene ambulante v NMP- zaposlitev april-
junij 2016) 

 
� Dve DMS, potrebe  referenčnih ambulant. 

 
� Dva medicinska tehnika reševalca v reševalni službi. Nadomestilo za delavca, ki se je upokojil, 

eden pa prekinil delovno razmerje. 
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� Snažilka, nadomestilo delavke, ki je odšla v pokoj. 
 

� Laborantka , širjenje programa v laboratoriju 
 
 

� Tehnica zdravstvene nege – delovno mesto zobna asistentka v deležu 0,80 zaposlitve za določen čas 
nadomeščanje delavke na p.d. 

 
       
V letu 2016 je dala odpoved srednja medicinska sestra, odhod na drugo delovno mesto.  Odpoved 
delovnega razmerja na lastno željo je dala tudi ginekologinja. 
Konec junija je dala predčasno odpoved sekundarijka, ker je dobil specializacijo iz družinske medicine.  
Zaposlena je bila  za dobo enega leta   (zaposlena le 3 mesece) zaradi nastopa porodniškega dopusta.  
 
Pomanjkanje zdravnika za 0,60 programa je v splošnih ambulantah. V letu 2016 je s specializacijo 
nadaljevala specializantka družinske medicine, ki obenem nadomešča izpade zdravnikov zaradi letnega 
dopusta in bolniških staležev, obenem se redno vključuje v dežurno in NMP službo. Vendar pa  bolniški 
staleži  in  starost zdravnikov ne vlivajo upanja po izboljšanju stanja. Delo poteka nemoteno vendar so 
posamezni zdravniki še vedno maksimalno obremenjeni zaradi števila opredeljenih pacientov. Rezerve 
nimamo, kar se pozna pri delu in obremenitvi ob bolniških odsotnostih  in med letnimi dopusti.  
 
V smeri želje po zaposlitvi ostalih profilov imamo še  razpise za zaposlitve pediatra in pulmologa. Potrebe    
nenehno objavljamo v tisku  in Zavodu za zaposlovanje. S skupnimi močmi vsi zdravniki preko 
zdravniških institucij poizvedujemo o možnostih zaposlitve zdravniškega kadra v našem zavodu.  
  
V Zdravstvenem domu Cerknica je še vedno dodatni pereč problem starostna struktura zdravnikov, 
povprečna starost zdravnikov je 55  let,  kar se pozna pri opravljanju dežurstev. Polovica od teh ne 
opravlja  dežurstva zaradi starosti oziroma zaradi bolezenskih omejitev. 
 
Zdravniki imajo zaradi dežurstva  povečan obseg dela, ki se kaže v nadurah, saj so ure  dežurstva plačane 
posebej.  
 
Z decembrom 2016 smo pridobili širitev še treh referenčnih ambulant, v ZD Cerknica dve in eno v ZP 
Stari trg,  s pripadajočim deležem zaposlitve 0,50 DMS. 
 
Potek zaposlovanja 2016: 
 
Novo dodatno planirane zaposlitve  v letu 2016: 
-0,10 nadzornik v laboratoriju (specialist) –ni zaposlitve v letu 2016 
-0,10 inž. radiologije – ni zaposlitve v letu 2016 
-0,50 dipl. fizioterapevt – ni zaposlitve v letu 2016 
-1,00 finančno administrativni delavec – ni zaposlitve v letu 2016 
- 1,00 zdravnik okrepljena amb NMP – zaposlitev  v letu 2016 za tri mesece – april-junij 2016 
- 0,50 DMS za potrebe referenčne amb. – zaposlitev s 1.12.2016 
- 1,00 laboratorijski tehnik – zaposlitev s 16.4.2016 
 
Prenehanje delovnega razmerja – upokojitev in nadomestitev upokojenega delavca: 
Delavka na čiščenju – 22.8.2016    -  zaposlitev nove delavke  23.8.2016 
MS v sterilizaciji  - 30.11.2016    - zaposlitev nove  MS  1.12.2016 
Voznik Reševalec – 7.12.2016     - zaposlitev novega delavca 2.12.2016 ( delavec zaposlen v reš. dej od 
15.6. do 1.12.2016 kot nadomestni –pokrivanje daljše bolniške odsotnosti) 
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Prekinitve delovnega razmerja s strani zaposlenca: 

-     Spec. gin. in porodništva v DŽ – 31.10.2016  - del mesto do 31.12.2016 še ni zasedeno 
-     Srednja med. sestra v SA,OD– 16.10.2016 – del. mesto zasedeno s prerazporeditvijo že 

zaposlene 17.10.2016 (delavka do 16.10. zaposlena kot nadomestna za pokrivanje odsotnosti - 
porodniškega dopusta v SA in ZA) 

 
Druge zaposlitve: 

-    Voznik reševalec- MT z nac. pok. kval.  z 10.1.2016  - zapolnitev izpraznjenega delovnega 
mesta v okt. 2015 

 
31.12.2016 - Nezasedeno delovno mesto v deležu 0,40 zaposlitve (iz leta 2016) – zdravnik, specialist za 
delo v pulmološki dejavnosti 
 
Šolanje zaključil  DMS – prerazporeditev  v obsegu 1,00 na delovno mesto v referenčni amb. s 
1.3.2016. 
S 1.1.2016 zaposlitev DMS na mestu referenčne sestre v deležu 0,5 , v deležu 0,5 zaposlitev na mestu 
DMS (nadomestna zaposlitev za IK). 
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Tabela 16 
 

ZAVOD: Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavri ča Cerknica 
 

Pregled zaposlenih na dan 31.12. 2016                                                           a- 31.12.2015        b- 31.12.2016 
         

Stopnja   VIII VIII VII VII VII VII VII VI VI V V IV III II  I     

strokovne   ostali speci- 
zdrav 

- speci- 
sekun 

- dipl. ostali višja ostali med. ostali             

izobrazbe   mag. in alist nik alizant darij med. visoka med. višja tehnik srednja         Skupaj Indeks 

Zaposleni   dr. izobr.         sestra izobr. sestra izobr.   izobr.             

                                   
- Zdrav. 
delavci a   10 1 1 0 9 1 1   17 3  1       44   
  (brez 
zobozd.) b   9 1 1        0 12 1 1   18 4  0       47 106,8 

- Zobozdr. a    1 3 0           4 5         13   

  delavci b    1 3 0           3 4         11 84,6 

- Zdravstveni a             3                 3   

  sodelavci b             3                 3 100,0 
- 
Nezdravstveni a             1   2   3 1   6   13   

  delavci b             1   2   3 1   6   13 100,0 

- Pripravniki z a                               0   

  medic. izobr. b                               0 - 

- Pripravniki a                               0   

  ostali b                               0 - 

                                      

Skupaj a 0 11 4 1 0 9 5 1 2 21 11 2 0 6 0 73   

  b 0 10 4 1 0 12 5 1 2 21 11 1 0 6 0 74  

Indeks   - 90,9 100,0 100,0 - 133,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 - 100 - 101,4   

                                      
Od skupaj 
zap. a                 1    0       2        0   3   

za dol. čas b        1    1       0        1   3 100,0 
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2.  EKONOMIČNO IN SMISELNO UPRAVLJANJE Z INFORMACIJSKIMI VIRI 
 
 

Strojna oprema: 
 
Kupili smo 7 novih računalnikov in jih zamenjali  glede na obremenjenost in starost računalniške 
opreme v ambulantah in laboratoriju. Nabavili smo 4 nove tiskalnike, 4 skenerje, NAS in 
programsko opremo za ortodontsko ambulanto. Za nabavo komunikacijske omare za računalniško 
opremo se nismo odločili, saj smo dobili rabljeno, ki jo bomo letos namestili v računalniško sobo. 
 
Programska oprema: 
 
V skladu s pogodbo z ZZZS in zakonskimi zahtevami smo posodabljali programe za zdravstveni 
informacijski sistem. Tudi programe za plače, javna naročila ter finančno in materialno poslovanje 
smo ustrezno nadgradili. Podaljšali smo licenco za požarni zid in usmerjevalnik. Kupili smo 
programsko opremo VEEAM za nadzor strežnikov.  
Urejanju internetnih in intranetnih strani je teklo po ustaljenem urniku.  
 
Vključili smo se v projekt e-naročanje  in se med prvimi vključili tudi v sistem farmacevtskega 
svetovanja. 
 
 

3. POROČILO IN ANALIZA  O MEDSEBOJNIH ODNOSIH  IN ZADOVOLJS TVU 
ZAPOSLENIH 
 
V  letu 2016  smo nadaljevali  s krepitvijo medsebojnih odnosov v Zavodu, kar je vsakoletni 
zastavljeni cilj vse od  v letu 2008 in ena izmed zahtev v izpolnjevanju ISO standarda. Zavedamo se, 
da je vzpostavitev prijaznejšega delovnega okolja dolgotrajen proces, na katerega nima vpliva samo 
posameznik v kolektivu pač pa tudi zunanji odnosi, odnosi uporabnikov ter gospodarsko politična 
situacija v državi.  Možne rešitve  in rezultati se bodo pokazali po več letih. V preteklih letih smo 
zaznali trend izboljšanja iz leta v leto, jasno pa nam je, da ta trend ne bo šel v neskončnost.  Naša želja 
je  vzpostaviti prijazen odnos brez agresivnega delovanja vodstva na zaposlene. V primerjavi z 
predhodnim letom je po rezultatih anket odnos zaposlenih do vodstva v letošnjem letu za 2% boljši. 
Oceno zadovoljen in srednje zadovoljen je dalo 56% anketiranih. Enak procent 12% je tistih, ki so 
zelo zadovoljni in enak procent je tudi nezadovoljnih. Negativen odnos izražajo zaposleni neposredno 
do vodstva, do neposredno nadrejenih in možnostjo za napredovanje. Ocena zadovoljen in srednje 
zadovoljen je izražena tudi na področju stalnosti zaposlitve, delovnega okolja, opreme, statusa v ZD, 
plačo in delovnim časom. V letu 2016 je glede na prejšnje leto boljša ocena  pri vprašanju možnosti 
izobraževanja in komunikacije. Veliko vplivajo  na rezultat tudi razmere v katerih se nahaja celotno 
zdravstvo v Sloveniji. Rezultate razmer pa zaposleni aplicirajo skozi vodstvo Zavoda, saj so pripombe 
glede stanja v ZD neodvisne od vodenja ZD pač pa zahtev MZ, ZZZS in drugih deležnikov.  
 
Da bi ovrednotili odnose med sodelavci smo  v letu 2016 nadaljevali s standardizirano anketo, ki nam 
je bila posredovana s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije kot enotni model za 
opredelitev odnosov med zaposlenimi. Kljub temu, da je bila letos posredovana anketa tudi 
elektronsko in s tem zaščiten anketiranec, ugotavljamo, da je odziv odgovorov zelo nizek. Tudi v 
letošnjem letu smo obdržali posplošene podatke o anketirancih, le spol in starost po razredih. Žal pa 
kljub razširjeni možnosti anketiranja ni večjega odziva za izpolnjevanje anket med zaposlenimi. 
 
Število zaposlenih v letu 2016 je 74, anketo je izpolnilo 25 zaposlenih, kar predstavlja 34% vseh 
zaposlenih. Število izpolnjenih vprašalnikov je za 9% anketirancev več kot v letu 2015. 
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Število zaposlenih na dan 31.12.2016 je 74, anketo je izpolnilo 25 zaposlenih, kar predstavlja 34% 
vseh zaposlenih, kar pa je premajhen vzorec za primerljivo analizo o odnosih in delavni klimi v 
zavodu. Število izpolnjenih vprašalnikov je za 9% anketirancev večje ko v letu 2015. Glede na 
rezultate ankete in odgovore na posamezna vprašanja bi potegnili lahko paralelo med številom 
oddanih vprašalnikov in specifičnimi odgovori nanje.  Med anketiranci je bilo 18 žensk in 4 moških 
ter 3 nedokončane ankete.  Povpraševali smo  po starosti zaposlenih kjer sta  bila dva anketiranca 
mlajša od 30 let, 10 anketirancev je bilo starih med 30 in 50 leti in 10 anketirancev starejših od 50 let. 
Trije izmed anketirancev niso hoteli izraziti svoje starosti.  Iz rezultatov anket lahko  sklepamo na 
primerno klimo ob dejstvu, da je povprečen rezultat vseh 25ih anketirancev povprečen saj znaša 3,8. 
Rezultat je višji kot v predhodnem letu za 2,7%. 
 
Anketa je bila sestavljena iz dveh delov. En del se opredeljuje glede na osebno  zadovoljstvo 
posameznega delavca v Zavodu, drugi del je odnos do celotne organizacije. 
Odgovori na vprašanja so bili sestavljeni tako, da je bila najvišja ocena 5(zelo zadovoljen) in najnižja 
1(zelo nezadovoljen). 
Povprečna ocena odgovorov na vsa vprašanja je 3,6 kar smatramo kot  povprečen  rezultat, saj to 
znaša 72% zadovoljstva s celotno klimo v našem Zdravstvenem domu.  Primerjava z anketo iz leta 
2015 nam pokaže za 8% boljši.   
V posameznih kategorijah se je zadovoljstvo povečalo v posameznih zmanjšalo. K boljšemu  rezultatu 
so doprinesli odgovori na vprašanja o samostojnosti pri delu, vodstveno informiranje zaposlenih, 
zavzetosti za delo, odgovornosti zaposlenih, ter trditvi, da je zadovoljen bolnik največja vrednota. Vsa 
vprašanja so s področja samoocene anketirancev in kažejo na pozitivno gledanje samega sebe.  
Nezadovoljstvo zaposlenih pa je glede na prejšnje leto  predvsem v pomanjkanju možnosti za  
napredovanja,  s pomanjkanjem pogovora vodstva s podrejenimi o rezultatih dela, o odnosih med 
zaposlenimi in neenakomerni obremenjenosti med sodelavci ter trditvi, da bi v primeru slabšega 
plačila zaposleni zapustili zdravstveni dom oziroma zaposlitev v njemu. 
   
Na vsak rezultat imajo vpliv posamezni dogodki, ki se odvijajo preko leta.  Zaposleni se pritožujejo 
da ni  možnosti napredovanja.   
 
Zanimiva je analiza celotnega dela, ki zajema odnos do uporabnikov, do delovne organizacije in 
medsebojnih odnosov. Analiza je dokaj podobna  analizi v letu 2015. Za anketirance  pomeni 
zadovoljen pacient veliko vrednoto, kar se kaže v dokaj visokih vrednostih ocen na to vprašanje in 
posledično rezultat njihovega odnosa do pacientov, kar pa je tudi letos  v navzkrižju z rezultati ankete 
izvedenimi med pacienti, pri katerih se pokaže, da so pacienti povprečno zadovoljni z zdravstvenim 
osebjem, ponovno so izvzeti zdravniki s katerimi so uporabniki zelo zadovoljni.  
 
Seveda pa lahko na koncu  analize anket  vrednotimo z zadržkom  saj je število oddanih anketnih 
listov premajhno, da bi lahko rezultate posplošili na celotni Zavod.  
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V zgornjem  grafu so nazorno pokazani posamezni odgovori na vprašanja. 
 

 
Graf1: Prikaz zadovoljstva zaposlenih z delovnim procesom 

 
V primerjavi s predhodnim letom 2015 se je povečalo  zadovoljstvo z delo, z vodstvom, z možnostjo 
za izobraževanje, V vseh ostali področji zadovoljstva pa se je le-to zmanjšalo. 
Pri drugem delu ankete, kjer so se sodelavci opredelili glede pogleda na celotno organizacijo 
Zdravstvenega doma Cerknica je bila  ocena 5(popolnoma se strinjam) in 1(nikakor se ne strinjam). 
V tem delu je bila povprečna ocena 3,8. Tukaj zaradi obsežnosti vprašanj nismo delali analize po 
posameznem vprašanju, kar  tudi nebi prineslo k boljšem videnju odnosov do Zavoda.  
Celoten pregled anketnih listov prikaže, da je stopnja zadovoljstva po posameznih področjih zelo 
različna in odstopa od povprečne vrednosti za posamezno vprašanje. Standardno pa je že vrsto let, da 
pokaže analiza vprašanj pri podobnih vprašanjih tudi v letu 2016, diametralne  odgovore. Pri 
vprašanju » v ZD imamo vsaj 1x letno strukturne pogovore« je povpreček odgovorov 2,6. Podobno 
vprašanje, ki se glasi »Delovni skupni sestanki so vsaj 4x letno« pa je povpreček odgovorov 3,3. 
Relativno nizek rezultat odgovorov je tudi pri vprašanju pripadnosti Zavodu, ki kaže bolj na gledanje  
osebne koristi kot pripadnosti zavodu v primeru, da bi se plača zaradi poslovnih težav znižala. Nižja 
ocena se zrcali še pri  odnosih med zaposlenimi ter pomanjkanju pohval za dober rezultat. 

 
Velja omeniti, da je povprečna ocena v primerjavi z letom 2015 za 0,1višja.  

 
Prav gotovo pa so izsledki  nek odraz delovne klime v Zdravstvenem domu  Cerknica, ki je 
upoštevajoč rezultate anket iz predhodnih let  na podobnem  nivoju z nihanji navzgor in navzdol za 1 
– 2 %. 
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4.  POROČILO IN ANALIZA  O ODNOSU UPORABNIKOV DO ZAVODA 
 
Drugi segment medsebojnih odnosov pa je med uporabniki zdravstvenih storitev in izvajalci, delavci 
Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica. 
 
Kot v vseh zadnjih 10 letih  smo tudi letos želeli  ovrednotiti in ugotoviti odnos naših uporabnikov do 
Zavoda in v njem zaposlenih ljudi. Pripravili smo anonimno anketo glede zadovoljstva uporabnikov 
do izvajalcev in samega Zavoda. 
V letošnjem letu smo dali na vsako anketno mesto po 60 vprašalnikov. Vprašalnike smo razdelili 
ambulantnim sestram, da jih dajo pacientom v izpolnitev. Kjer so sestre aktivno razdeljevale 
vprašalnike je bila večja odzivnost od tiste kjer so bili vprašalniki prosto na voljo v čakalnici. 
Patronažne sestre so dobile vprašalnike neposredno v roke in jih razdelile svojim varovancem na 
domu. Čas anketiranja je bil 3 tedne. 
Število razdeljenih vprašalnikov v vseh službah je bilo 680, vrnjenih je bilo 407, kar znaša po tej 
metodi 60% odzivnost. Število sodelujočih je tako za 16% manjše  kot leta 2015,  kljub 10%  večjemu 
številu razdeljenih anket kot v letu 2015.  
Ocenjujemo, da je število prejetih anket   dovolj veliko, da nam pokaže povprečni splošni odnos 
uporabnikov do Zavoda. Tudi v letošnjem letu smo zaznali mešanje anketnih listov med ambulantami. 
To pomeni, da ne moremo z gotovostjo ocenjevati posameznega zdravnika oz. ambulanto, v skupnem 
številu pa to ne pomeni razlik v rezultatu. Na končni skupni  rezultat to nima  vpliva. Analize statistike 
med posameznimi ambulantami prav zaradi tega vzroka nismo izvedli. Število nepopolno izpolnjenih 
vprašalnikov  je zanemarljivo. 
Vprašalnik je vseboval 11(enajst) vprašanj, ki so opredeljevali različna področja ocenjevanja. Na 
grafu so nazorno pokazane vrednosti ankete. Uporabniki so ocenjevali z ocenami od 5 (izredno ga 
cenim, izredno prijetno, izredno učinkovito, izredno sprejemljivo) do 1 (ga ne cenim, zelo neprijetno, 
neučinkovito). 
Po analizi vprašanj je razvidno tudi za leto 2016, da so uporabniki tudi v letošnjem letu izrazili 
konstantno zadovoljstvo  s svojim zdravnikom, saj je povprečna ocena 4,20. Beležimo manjše 
zadovoljstvo  s spremljajočo med. sestro in ostalim zdravstvenim osebjem. Odraz  zadovoljstva je v  
letu 2016 enako kot v predhodnem letu. V letu 2016 je  visoko ocenjena  možnost dostopa in 
zadovoljstvo z delom dežurne službe in znaša 4,1, kar nam je v veliko spodbudo obdržati dežurno 
službo za celotno področje vseh treh občin. Visoka ocena  je  nadvse  zadovoljiva glede na 
razpoložljivo ekipo in  njene zmožnosti, saj je sprememba NMP Pravilnika še nedokončana in za 
enkrat še ne vpliva na delovanje dežurne službe. 
Višji  kot v prejšnjih letih je  rezultat zadovoljstva pri oceni možnosti naročanja na želeni termin in 
dostopnosti do informacij o delu posameznega zdravnika, ki je v poprečju 4,0 kar pomeni, da so 
uporabniki (bolniki) s sistemom naročanja v našem Zdravstvenem domu dovolj seznanjeni in poti 
naročanja uporabljajo. Realno število naročenih pacientov je v letu 2016 bistveno večje kot  leto pred 
tem. 
V skupnem nam kažejo ocene, ki so jih posredovali naši uporabniki, zelo ugodno iz česar sklepamo, 
da so uporabniki  z delom Zdravstvenega doma kot celote zadovoljni, kar je naš osnovni cilj. 
Povprečna ocena zadovoljstva je 4,0. 
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    Graf 2: Prikaz odnosa uporabnikov do delovanja Zdravstvenega doma 
 
  

svojega zdravnika 4,20 
ostale  zdravstvene delavce 3,30 
odnos zdravst. osebja do 
pacient. 4,00 
naročanje na željeni termin 4,00 
dostopnost v dež. službi 4,10 
informac.o delu izbr. 
zdravnika 3,90 
dostopnost inf. o delu ZD 3,70 

 
Spodnji graf nam nazorno pokaže dinamiko podelitev posameznih ocen na zastavljeno vprašanje. 
Glavnina ocen je odlično(pri posameznih vprašanjih), dobro in primerno. V  letu 2016 zaznamo enako 
število  ocen odlično oz. izredno ga  cenim kar nam kaže na primeren odnos do uporabnikov. Ocene 
slabo in neprimerno se pojavljajo v 4 % vseh vprašalnikov. 
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Legenda grafa: Vprašanje: 
                           1. Kako ocenjujete svojega zdravnika 
                           2. Kako ocenjujete ostale zdravstvene delavce 
                           3. Kakšno je zdravstveno osebje v odnosu do pacienta 
                           4. Kako ocenjujete vzdušje v zdravstvenem domu 
                           5. Kako ocenjujete dodatno ponudbo 
                           6. Kako ocenjujete ponudbo zdr. storitev glede na časovno dostopnost 
                           7. Ali se pri svojem zdravniku lahko naročite na želeni termin 
                           9. Ali so informacije o urniku dela vašega zdravnika dostopne 
                         10. Kako ocenjujete dostop do zdravnika v dežurni službi 
                         11. Ali se vam zdijo ostale informacije o ponudbi storitev ZD dostopne 
 
Graf 3: Zadovoljstvo v splošnih ambulantah 
 
 
Analizo zadovoljstva uporabnikov naših storitev smo opravili še na otroški in zobni ambulanti,  
laboratoriju ter patronažni službi. Na vsakem izmed teh oddelkov so bila vprašanja specifična glede 
na njihov način dela in nudenja storitev. V dispanzerju za žene (ginekološka ambulanta) ni bila 
vrnjena niti ena anketa. Vzrok je verjetno v odhodu ginekologinje in začasnem delu drugega 
ginekologa. Anketa tudi ni bila izvedena v MDPŠ. Nestrinjanje z načinom formuliranja vprašanj. 
 
Med anketiranimi v vseh treh laboratorijih ( Cerknica, Stari trg, Nova vas) laboratoriju je bilo 68 
žensk, 3 moški. Večina anketiranih je imela srednjo ali poklicno izobrazbo. Zadovoljstvo glede 
primernosti delovnega časa laboratorija so ocenili s 3,9. Rezultat je bistveno boljši kot v letu 2015, 
saj je odziv spremembe delovnega časa laboratorija v Cerknici. Laboratorij je na razpolago dopoldan 
in popoldan do 20.00 ure vsak dan razen petka popoldan.  
Pohvalna je ocena odnosa osebja do uporabnikov, ki je 4,65 od maksimalne ocene 5. Z delom osebja 
je zadovoljstvo 4,50, Pripisi na anketnih listih so bili v večini pohvale tudi v smislu »kar tako naprej, 
prijaznost ves čas, delavke so prijazne znajo z otroki«. Povprečni čas čakanja do izvedbe je bil manj 
kot 20 minut ocenjen v 90%. 
 
V zobnih ambulantah so bila vprašanja podobna vprašanjem v splošnih in otroški ambulanti . V zobnih 
ambulantah je celotna povprečna ocena na vseh vprašanjih 4,0 kar je zelo ugoden rezultat. 
V otroški in šolski ambulanti je povprečna ocena zadovoljstva enako visoka tako v ambulanti v 
Cerknici kot ambulanti v Starem trgu, ki je za 0,3 točke višja kot v OD v Cerknici. Skupna ocena 
zadovoljstva v otroški ambulantah je 4,3. 
V patronažni službi so bila vprašanja vezana na specifičnost dela v tej službi. Vsi odgovori vezani na 
prijaznost, zadovoljstvo z delom patronažne sestre, z odnosom, so bili ocenjeni z najvišjo oceno 5. 
Verjamemo, da je stik med patronažno sestro in uporabniki bolniki zelo specifičen vendar je končna 
pohvalna ocena bolnikov zelo dobrodošla in kaže na pravilnost dela v tej službi. 
 

 
V sklopu zadovoljstva uporabnikov Zdravstvenega doma so tudi pohvale v večini tudi v ustni obliki 
in pritožbe. Statistiko pohval ne spremljamo, potrebno pa je po ISO standardu spremljati pritožbe.  
Reševanje pritožbe o kršitvi pacientovih pravic na prvi zahtevi - Letno poročilo – analiza prvih zahtev 
prejetih v letu 2016. 
 
Število prejetih prvih zahtev: V letu 2016 je bilo prejetih 8 prvih zahtev, iz različnih razlogov. 
 
Rešitev: Od vloženih 8 zahtev je bilo rešenih 6 zadev, 2 pa ne ker ena ni nanašala na kršenje 
pacientovih pravic, ena pa je bila vložena anonimno.  
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Od šestih rešenih zahtev so bile 4 upravičene in so zahtevale izvedbo korektivnih in preventivnih 
ukrepov, kar smo tudi izvedli. Dve zahtevi pa sta bili neupravičeni. 
Pri zahtevah je bil zaznan en bzorec ponavljanja – neprimeren odnos zdravstvenega delavca v 
dežurni službi. 

 
Število zahtev v zadnjih letih je primerljivo in je še vedno zanemarljivo v primerjavi s številom   
obravnav. 
V primerjavi s predhodnim letom je bilo vloženih 14% zahtev več, upravičenih pa je bilo 20%   
manj. 

     Beležimo tudi pohvale posameznim zdravstvenim delavcem kot tudi na splošno Zavodu.  
 

  Vse ostale pritožbe so bile upravičene, izvedeni so bili preventivni in korektivni ukrepi. S postopki 
smo seznanili zastopnika pacientovih pravic. Pritožnikom smo povrnili škodo oziroma smo se jim  
opravičili. 

        Pri dveh pritožbah je bil zaznan vzorec ponavljanja. Pri ostalih pritožbah vzorca ponavljanja ni 
bilo zaznati. 

 
 5. POROČILO  O NOTRANJEM  REVIDIRANJU 

 
Zdravstveni dom Cerknica (v nadaljevanju ZDC) je javni zdravstveni zavod, ki je po Pravilniku o 
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list 
RS, št. 46/2003) opredeljen kot posredni uporabnik proračuna. Ker letni načrt ZDC presega 
2.086.463 EUR, mora poslovodni organ v tem zdravstvenem domu skladno z 10. členom 
Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni 
list RS, št. 72/02) zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja za vsako leto delovanja. 
 
Poslovodstvo ZDC se je odločilo, da bo izvajanje notranjega revidiranja za leto 2016 prepustilo 
zunanjemu izvajalcu, kar omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
nadzora javnih financ. Za izvajalca notranje revizije za leto 2016 je bila izbrana revizijska hiša BM 
VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.  
 
Za navedeno leto je notranja revizija opravljena  v eni fazi, v okviru katere sta pregledani  dve 
področji poslovanja ZDC. V skladu z dogovorom sta pregledani področji stroškov dela 
(napredovanja zaposlenih in zasedenost delovnih mest glede na standard ZZZS) ter skladnost 
evidentiranja poslovnih dogodkov na kontih obveznosti za sredstva v upravljanju.  
 
Cilji notranje revizije na področju stroškov dela so bili: 
 
1. Preveriti pravilnost izvedenih napredovanj v letih 2015 in 2016. 
2. Primerjati dejansko zasedenost delovnih mest z normativi ZZZS. 
3. Pripraviti priporočila za izboljšave. 

 
Cilji notranje revizije na področju evidentiranja poslovnih dogodkov na kontih obveznosti za 
sredstva prejeta v upravljanje so bili: 
1. Ugotoviti je bilo potrebno ali ZDC poslovne dogodke na kontih obveznosti za sredstva v 

upravljanje evidentira v skladu z veljavnimi računovodskimi predpisi. 
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2. Ugotoviti je bilo potrebno ali je presežek prihodkov nad odhodki izkazan v ustreznem znesku 
ter ali se ga porablja v skladu z veljavnimi predpisi. 

3. Pripraviti je bilo potrebno usmeritve (priporočila) za izboljšave. 
 
Notranja revizija je bila opravljena  skladno s Standardi notranjega revidiranja in Usmeritvami za 
državno notranje revidiranje. Po Standardih notranjega revidiranja in Usmeritvah za državno 
notranje revidiranje sodi notranja revizija na teh dveh področjih revidiranja med storitve dajanja 
zagotovil. 
 
Ugotovitve po opravljeni notranji reviziji na obeh področjih so zapisana  v poročilu namenjenemu 
poslovodstvu zavoda. To (letno) poročilo vključuje povzetke najpomembnejših ugotovitev ter opis 
aktivnosti, ki jih je poslovodstvo zavoda sprejelo za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.  

Pregled opravljenega dela 

Primerjava opravljenega dela z načrtovanim 

 
V letnem načrtu notranje revizije za leto 2016 je bilo predvideno, da bomo v okviru notranje 
revizije pregledali dve področji in sicer stroške dela ter evidentiranje poslovnih dogodkov na 
kontih obveznosti za sredstva v upravljanju. 

A) Stroški dela 

 

Revizorjev pregled v sklopu izvajanja notranje revizije je obsegal pregled pravilnosti izvedenih 
napredovanj v letih 2015 in 2016 in primerjati dejansko zasedenost delovnih mest z normativi 
ZZZS. 
 
Ugotovitve na področju preverjanja pravilnosti izvedenih napredovanj so bile naslednje: 

1. Javna uslužbenka, zaposlena na delovnem mestu E035026, ni bila ocenjena v letu 2009 in 2012, 
ko je bila odsotna zaradi porodniškega dopusta. 

2. Javna uslužbenka zaposlena na delovnem mestu E037029 je bila ocenjena s strani vodje RZZ in 
vodje PDNZ v razmerju 60:40 odstotkov celotne ocene. Na podlagi dveh ocen se je javni 
uslužbenki določila povprečna ocena. Ker javna uslužbenka delo opravlja zgolj na enem 
delovnem mestu, takšen način ocenjevanja javne uslužbenke ni imel pravne osnove.  

 
Pri primerjavi dejansko zasedenih delovnih mest z normativi ZZZ je bilo ugotovljeno: 

- Glede na standarde ZZZS ZDC v diabetološki ambulanti zaposluje ustrezno število 
zdravstvenega osebja. V ambulantah SA zaposluje 1,10 medicinske sestre več kot določa 
normativ ZZZS, obenem pa 0,55 zdravnika in 0,22 tehnika zdravstvene nege manj od 
normativa. 

- V dispanzerju za žene je zaposlenih 0,15 medicinske sestre, 0,30 tehnika zdravstvene nege 
in 0,30 ginekologa več kot je opredeljeno z normativom. 
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- V dejavnost OD in ŠD kurativa in preventiva ima ZDC zaposlenih 1,17 tehnika zdravstvene 
nege več kot jih priznava ZZZS, na račun manj zaposlenih medicinskih sester (0,44 manj od 
normativa) in zdravnika (0,51 manj od normativa). 

- V dežurni službi bi ZDC glede na normativ ZZZS lahko imel zaposlenih 4,20 zdravnikov, a 
to delo (enako kot v večini drugih zdravstvenih zavodov) izvajajo zdravniki, zaposleni v 
ZDC (v osnovnih dejavnostih zavoda) ter koncesionar v ustreznem deležu, plačilo le tega pa 
se izvaja kot delo preko polnega delovnega časa od dežurnega delovnega mesta. 

- Glede na normativ ZZZS bi ZDC lahko imel več zaposlenih tudi za izvajanje reševalnih 
prevozov  v dejavnosti 338 048. Iz tega naslova ima ZDC manko 3,22 tehnikov zdravstvene 
nege (ki so hkrati reševalci vozniki v okviru reševalne dejavnosti - razpored dela v obliki 
dela preko polnega delovnega časa po dežurnem mestu), ter 5,14 diplomiranih medicinskih 
sester. V dejavnosti sanitetnih prevozov na in z dialize bi glede na normativ ZZZS ZDC 
lahko zaposloval dodatne 3,08 tehnika zdravstvene nege (te prevoze za  ZDC  izvaja 
pogodbeni izvajalec), medtem ko ima za izvajanje (ostalih) sanitetnih prevozov ZDC  
zaposlene  v obsegu kot jih priznava standard po splošnem dogovoru. Z deležem zaposlenih 
tehnikov zdravstvene nege v reševalni dejavnosti pa v obsegu (0,66+0,13+0,13=0,92) 
zagotavlja del kadra v dejavnosti reševalnih prevozov. Presežek zaposlitve 0,32 voznika pa 
ZDC zaradi porasta potreb po prevozih razporeja v dejavnost sanitetni prevozi 
(sofinanciranje ustanovitelja). 

- Manj kot je določeno z normativom ima ZDC zaposlenega inženirja zobne protetike (0,79 
zaposlenega) v ortodontiji del tega pokriva z opravljanjem storitev zobni tehnik z dodatnim 
usposabljanjem (0,21 delavca), del pa jih opravi sama nosilka programa ortodontije; ima pa 
ZDC v tej dejavnosti zaposlenega 0,40 več zobnega tehnika kot jih določa normativ. Glede 
na normativ bi ZDC v zobni dejavnosti lahko zaposloval inženirja radiologija (skupaj 0,18 
zaposlenega za dejavnosti ortodontije, zobozdravstva za mladino in odrasle). Trenutno RTG 
slikanja (ortopan in telerentgen) izvaja zunanji izvajalec, posamična slikanja opravljajo 
zaposleni zobozdravniki v ZDC. 

- Glede na pogodbo iz leta 2016 ZDC v negi na domu je v ZDC za izvajanje te dejavnosti 
zaposlene en tehnik zdravstvene nege manj kot to določa normativ ZZZS, medtem ko je v 
patronažni dejavnosti zaposlene za 0,20 medicinske sestre več kot je določeno z 
normativom.  

- Glede na normative ZZZS je v ZDC zaposlenega za 3,77 več administrativno tehničnega 
kadra, ki pa ga ZDC pokriva s prihodki ostalih dejavnosti (iz naslova tržnih dejavnosti, 
dejavnosti za najemnike poslovnih prostorov, ipd.).  

 
Kljub ugotovljenim razlikam, se je pri njihovi interpretaciji potrebno zavedati, da normativ 
(standard) ZZZS ni bil izdelan z  namenom zagotavljanja optimalne kadrovske zasedbe za izvedbo 
dogovorjenega obsega programa, ampak (zgolj) z namenom enakega (primerljivega) financiranja 
enakih programov med posameznimi zavodi. Naloga ZZZS namreč ni zagotavljati optimalno 
(smotrno) izvajanje vseh zdravstvenih storitev (ampak predvsem zagotavljati njihovo 
financiranje); to je naloga poslovodstva vsakega posameznega zdravstvenega zavoda. Ker je 
mogoče enak program izvesti z različno kadrovsko strukturo, je ta standard ZZZS bolj kot za 
odločanje o primernosti obstoječe kadrovske strukture posameznega zdravstvenega zavoda, 
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primeren za primerjavo kadrovske strukture med posameznimi zdravstvenimi zavodi (pa še v tem 
primeru bi bilo pri določanju rezultatov potrebno upoštevati, katere storitve posamezni zdravstveni 
zavod izvaja z lastnimi zaposlenimi, in katere s podizvajalci).  

B) Skladnost evidentiranja poslovnih dogodkov  na kontih obveznosti za sredstva prejeta 
v upravljanje s predpisi 

 
V ZDC je bil pregledan  način evidentiranja prometa v bilanci na kontih 980 in kontu 985 v letih 
2011-2015 ter skladnost z zakonskimi akti. Preverjena je bila tudi usklajenost saldov z IOP 
obrazci občin na dan 31.12.2015. 
 
Ugotovitve na tem področju so bile naslednje: 
1. Sveta zavoda ZDC ne odloča (sprejema sklepov) o porabi presežka prihodkov nad odhodki. Na 

Svetu zavoda se tako v obdobju, ki je bilo predmet pregleda, ni obravnavalo za katere namene se 
bo presežke prihodkov nad odhodki porabilo. 

2. V obdobju, ki je bilo predmet revizije (od leta 2011 do leta 2015) bi ZDC moral izkazati za 
100.209 EUR nižji znesek presežka prihodkov nad odhodki ter višje zneske izkazane na kontih 
980, kar pa ne vpliva na pravilnost izkazanega salda na skupini kontov 98. Kljub ugotovljeni 
razliki, zgolj na podlagi teh podatkov po našem mnenju ni ustrezno izvesti popravka 
računovodskih izkazov (uskladitev med konti 980 in 985), ampak bi bilo (v primeru sprejete 
odločitve o izvedbi tega popravka preračunati celoten vpliv napake od leta 2000 dalje).  
 A glede na to, da: 

-     z vidika računovodskih izkazov ZDC ugotovljena pomanjkljivost vsebinsko ni 
pomembna (gre za preknjižbe med konti 985 in 980, torej znotraj kontov obveznosti za 
sredstva prejeta v upravljanje), ter da 
-     se tudi izkazani saldo na kontih 985 na dan 31.12.2016 (680.253 EUR) približno ujema 
z zneskom »prostih« denarnih sredstev, ki bi jih na ta dan ZDC lahko namenil za investicije 
(izračunanih kot stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2015 (847.586 EUR), zmanjšano za 
znesek poplačila obveznosti iz naslova decembrskih plač (186.626 EUR), kar znese 660.960 
EUR2, kar kaže na to, da ZDC na ta dan (31.12.2015) ne razpolaga s pomembnim zneskom 
neporabljene amortizacije, je po našem mnenju bolj smiselno predvsem v prihodnje 
zagotoviti, da se bodo poslovni dogodki na kontih 98 v vseh primerih v prihodnje evidentirali 
na ustrezen način, kar pomeni: 
-     zagotoviti je potrebno (izven knjigovodsko) spremljanje prostih virov za izvedbo 
investicij v posameznem letu (neporabljena amortizacija iz preteklega obdobja ter 
amortizacija tekočega obdobja) ter njihove porabe (za izvedbo investicij), 
-     knjižiti porabo presežka iz konto 985 na konte 980 v obdobjih, ko znesek amortizacije 
(neporabljena amortizacije preteklega obdobja  ter tekoča amortizacija) ne bo zadoščal za 
financiranje vseh izvedenih investicij, 
-     evidentirati zmanjšanje amortizacije, ki ni priznana v cenah storitev na posebnem kontu 
v okviru kontov 980 (vsaj dokler občine ne določijo načina delitve zneska zmanjšanja med 
posamezne občine). 
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Navedba vseh izdanih pomembnejših priporočil in odzivov vodstva 
 

Z namenom odprave ugotovljenih pomanjkljivosti  je bilo  poslovodstvu ZDC predlagano  izvesti 
naslednje aktivnosti oziroma priporočila: 

 

1. Javne uslužbenke, ki so odsotne zaradi porodniškega dopusta le delno prisotne v ZDC, je treba 
skladno s 4. členom Uredbe o napredovanju oceniti, saj gre v teh primerih za izjemo od pravila, 
v skladu s katerim se ocenjujejo (zgolj) tisti javni uslužbenci, ki v koledarskem letu opravljajo 
delo več kot šest mesecev. 

2. Priporočamo, da se vodje pravočasno opozori na neocenjene javne uslužbence in zahteva 
pravočasno pripravo vseh ocen.  

3. Za ustrezno evidentiranje poslovnih dogodkov na kontih 98 je v  ZDC treba: 
a) zagotoviti (izven knjigovodsko) spremljanje prostih virov za izvedbo investicij v 

posameznem letu (neporabljena amortizacija iz preteklega obdobja ter amortizacija tekočega 
obdobja) ter njihove porabe (za izvedbo investicij), 

b) knjižiti porabo presežka iz konto 985 na konte 980 v obdobjih, ko znesek amortizacije 
(neporabljena amortizacije preteklega obdobja  ter tekoča amortizacija) ne bo zadoščal za 
financiranje vseh izvedenih investicij, 

c) evidentirati zmanjšanje amortizacije, ki ni priznana v cenah storitev na posebnem kontu v 
okviru kontov 980 (vsaj dokler občine ne določijo načina delitve zneska zmanjšanja med 
posamezne občine). 

 
V primerih ko znesek neporabljene amortizacije preteklega leta in predvidene amortizacije 
tekočega leta ne zadošča za financiranje celotnega zneska načrtovanih investicij, je potrebno 
najkasneje pri potrjevanju finančnega načrta Svetu zavoda predlagati v potrditev tudi sklep o tem, 
da se presežek prihodkov nad odhodki (v izračunani razliki) nameni za nakupe osnovnih sredstev. 
Na podlagi sprejetega sklepa Sevat zavoda je potrebno znesek preknjižiti na poseben analitični 
konto v okviru kontov 985. Ko bo prišlo do realizacije take investicije, pa se razliko preknjiži na 
konte 980.  
 
Na podlagi danih priporočil je poslovodstvo ZDC izvedlo naslednje aktivnosti: 

1. Od ocene za leto 2016 dalje bo javno uslužbenko ocenjeval samo nadrejeni vodja, kjer le-ta 
po sklepu o razporeditvi delovnega časa opravlja pretežni del nalog. 

2. Kadrovska služba bo ocenjevalce pogosteje opozarjala na spoštovanje rokov za pripravo 
ocen.  

3. ZDC je za leto 2016 vzpostavil dodatne evidence neporabljene amortizacija.  
4. ZDC kljub pridobljenemu soglasju občin ustanoviteljic k porabi dela presežka tega v letu 

20216 ne bo uporabil, saj je znesek razpoložljive amortizacije v letu 2016 zadoščal za 
financiranje nakupov vseh osnovnih sredstev.   
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5. ZDC je za evidentiranje vrednosti zmanjšanja amortizacije, ki ni priznana v cenah storitev, 
v okviru skupine 980 vzpostavil dodaten analitičen konto 9806.  

 
Izvajanje ukrepov na podlagi danih priporočil se bo nadaljevalo v letu 2017. Izvedene ukrepe so 
ocenili kot zadovoljive. 
 
 
Izvajanje ukrepov na podlagi danih priporočil se bo nadaljevalo v letu 2017. Izvedeni  ukrepe so 
bili ocenjeni  kot zadovoljivi. Po mnenju revizorja ima  poslovodstvo ZDC vzpostavljen dober 
sistem obvladovanja tveganj.  
 Po mnenju revizijske hiše BM Veritas Revizija d.o.o. so odzivi poslovodstva ZDC na ugotovljene 
pomanjkljivosti ustrezni, kar pomeni, da se na ta način poslovanje Zavoda izboljšuje. 
Revizorska hiša BM Veritas Revizija d.o.o. nam je izdala pozitivno revizorsko poročilo za leto 2016. 
 
 
6. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI NA PODLAGI RA ČUNOVODSKIH PODATKOV ZA 
JAVNE ZDRAVSTVENE ZAVODE 
 

V nadaljevanju so prikazani kazalniki gospodarnosti, kazalniki obračanja sredstev, kazalniki stanja 
investiranja, kazalniki financiranja ter kazalniki kratkoročne in dolgoročne likvidnosti in  kazalnika 
donosnosti za leto 2016. 
 
Koeficient celotne gospodarnosti najbolj sintetično ponazarja uravnoteženost poslovanja zavoda. 
Kaže na usklajenost  prihodkov in odhodkov  in je od njega odvisen tudi  finančni položaj.  
Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. V letu 2016 je 
dosežen v ZDC  koeficient 1,022. 
 
Koeficient obračanja vseh sredstev ponazarja, kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu 
obrnejo. Gre torej tudi za modificiran kazalnik uspešnosti, kjer se v števcu namesto presežka 
prihodkov – dobička (kot običajne kategorije donosnosti) upoštevajo celotni prihodki. Rezultat daje 
namreč odgovor, koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev, oziroma nam 
obratni rezultat kaže, koliko sredstev je potrebno vložiti za pridobitev 1 enote celotnega prihodka. 
 
Pospešeni koeficient je kazalnik pri katerem je treba poudariti specifičnost financiranja v 
zdravstvenem sistemu s sprotnimi mesečnimi akontacijami. Okvirna vrednost pospešenega 
koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost II. stopnje je 1.0 Večji kot je koeficient večja je likvidnost. 
V letu 2016 je bil v našem zavodu ta koeficient 3,695. Koeficient je glede na predhodno leto višji za 
6,1%, kar kaže na porast likvidnosti. 
 
Med kazalniki dolgoročne likvidnosti je najpomembnejši koeficient dolgoročne pokritosti, ki je 
kazalnik – III. stopnje pokritosti, ki v izračun vključuje vse bilančne strukture in razmerja med 
stalnimi sredstvi zavoda in obveznostmi do njihovih virov. Okvirna vrednost kazalnika, ki izraža 
pokritje III. stopnje, je 1,0 ali več. V letu 2016 je vrednost tega kazalnika v našem zavodu 1,241.  
V primeru vrednosti kazalnika 1 ali več (kar je v našem Zavodu doseženo), govorimo o zdravem 
financiranju, oziroma o izpolnjevanju zlatega bilančnega pravila. 

 
Iz spodnje tabele je razvidno, da so kazalniki gospodarnosti v ZD Cerknica uravnoteženi in 
prikazujejo smotrnost gospodarnosti. 
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KAZALNIKA 
GOSPODARNOSTI       

   Prihodki 3.500.827   

1. 
Koeficient celotna 
gospodarnost = ------------- = -------------- = 1,022 

   Odhodki 3.426.234   
        
        

   Prihodki od poslovanja 3.495.312   

2. 
Koeficient gospodarnosti 
poslovanja = ------------------------------ = -------------- = 1,023 

   Odhodki od poslovanja 3.417.958   

 
 
       

        
KAZALNIKI OBRA ČANJA 
SREDSTEV       
 
   Poraba materiala iz zalog obdobja(oz 1 leta 113.320   

3. 
Koeficient obračanja 
zalog materiala = ------------------------------------ = -------------- = 3,831 

   Povprečne zaloge obdobja (oz 1 leta) 29.583   
 
       
        
 
 
 
 

 
 

 
 Poraba zdravil iz zaloge obdobja 51.104   

4. 
Koeficient obračanja 
zalog zdravil = ------------------------------------ = -------------- = 15,213 

   Povprečne zaloge zdravil obdobja( oz.1.leta) 3.359   
        
        
   Celotni prihodki (K76) 3.500.827   

5. 
Koeficient obračanja 
sredstev = -------------------------- = -------------- = 0,822 

    Stanje sredstev (konti R0,1,3) 4.256.432   
        

 
 
       

        
KAZALNIKI STANJA 
INVESTIRANJA       

        
   Popravek vrednosti osnovnih sredstev 4.196.554   

6. 
Stopnja odpisanosti 
osnovnih sredstev = ------------------------------------ = -------------- = 0,570 

   Nabavna vrednost osnovnih sredstev 7.366.396   
        
   Osnovna sredstva po neodpisani vrednosti 3.169.842   

7. 
Stopnja osnovnosti 
investiranja = ------------------------------------ = -------------- = 0,745 

   Sredstva (koni razredov 0,1 in 3 4.256.432   
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KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV     

OZIROMA KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA     

        
   Kratkoročne obveznosti ( konti R2) 285.928   

8. 
Stopnja kratkoro čnega 
financiranja = -------------------------------- = -------------- = 0,067 

   Obveznosti do virov (konti R 2 in R9) 4.256.432   
        
        

   
Lastni + dolgoročni tuji viri 
(sku.92,93,96,97,98) 3.970.504     

9. 
Stopnja dolgoročnega 
financiranja = -------------------------------- = -------------- = 0,933 

   Obveznosti do virov ( konti R 2 in R 9) 4.256.432     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
    

               
KAZALNIKI KRATKORO ČNE  IN DOLGOROČNE 
LIKVIDNOSTI oz        

KAZALNIKA VODORAVNEGA FINAN ČNEGA USTROJA        

           
   Kratkoročna sredstva + AČR 1.056.439     
10. Pospešeni koeficient = -------------------------------- = -------------- = 3,695 
   Kratkoročne obvez.+PČR 285.928     
           
           
   Lastni viri+dol.rezer.+dolg.obvez 3.970.504     

11. 
Koeficient dolg.pok.dolg.sre.in 
nor.zalog = -------------------------- = ------------- = 1,241 

   Osn. sred.+dolg.fin.nal.+dolg.ter.+zaloge 3.199.993     
           
   Popravek vrednosti opreme 1.777.677   
12. Stopnja odpisanosti opreme = -------------------------------- = -------------- = 0,844 
   Oprema in druga opred.osnovna sredstva 2.105.250   
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7. OCENA POSLOVANJA POSREDNEGA PORABNIKA ZD CERKNIC A 
 
Ocenjujemo, da kljub nekaterim kadrovskim  težavam, primerno stopnjo varčevanja in gospodarjenja 
z finančnimi sredstvi ostaja javni zavod  dobra in učinkovita oblika organiziranosti zdravstvenega 
varstva na primarnem nivoju. Vzpostavljen imamo  poslovno in strokovno učinkovit  sistem. Izpolnili 
smo  začrtane plane, v večini stroškovnih mestih smo imeli   več prihodkov kot odhodkov, vsa 
finančna in vsa druga področja smo vodili po načelih dobrega gospodarja tako, da  v celotnem 
poslovanju zavoda izkazujemo presežek prihodkov  nad  odhodki v vrednosti 74.593,34 Eurov. 
Presežek prihodkov bomo v letu 2017 namenili za nakup laboratorijske opreme in aparatov. 
 
Poslovali smo  gospodarno, kar nam kažejo kazalniki gospodarnosti, ki so v letu 2016 uravnoteženi. 
 
Rezultat poslovanja je skupek več  faktorjev, ki so izkaz skrbnega spremljanja finančnih parametrov 
in prilaganja skozi vse leto.  
 
 
Direktor ZD dr. Božidarja Lavri ča Cerknica 
Sašo Kavčič, dr. med., spec. spl. med. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 

 
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 
104/10, 104/11 in 86/16):): 

a) Bilanca stanja (priloga 1) 
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1/A) 
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

(priloga 3/A) 
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) 
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 

3/B) 
Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji. 
 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 
- Obrazec 1: Delovni program 2016 - ZD 
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 - ZD 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 - ZD 
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 - ZD 
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 - ZD 

 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA : 

4. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 
5. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
  2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 
  2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 
   2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih  
   uporabnikov po načelu denarnega toka 
   2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih  
   uporabnikov 
   2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 
   2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
   vrstah dejavnosti 
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida 2015 
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016. 
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM  K   
BILANCI STANJA  
 
 
1.1. SREDSTVA 
 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve (AOP 002 in 003) 
 
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 
                                                                             

            v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

005 Druga neopredmetena sredstva 85.156 92.429 1,09 

00 Skupaj AOP 002 85.156 92.429 1,09 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 
63.402 

 
69.967 1.10 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 21.754 22.462 1,03 

 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je 
v letu 2016 povečala za 11.076,95 EUR,  sedanja vrednost znaša 22.462,22 EUR. 
(ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in obrazcem 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih) 

 
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  
                                                        v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

020 Zemljišča 25.444 25.444 1,00 
021 Zgradbe 5.141.008 5.143.272 1,00 
02 Skupaj AOP 004 5.166.452 5.168.716 1,00 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 2.194.655 2.348.910 1,07 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   2.971.797 
 

2.819.806 0,95 

 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala 2.263,08  EUR  in znaša 
5.168.715,91 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.348.910,02 EUR, sedanja 
vrednost znaša 2.819.805,89 EUR. 
 
V poslovnih knjigah so knjižene nepremičnine v lasti občin ustanoviteljic : Občine Cerknica, 
Občine Loška dolina in Občine Bloke. 
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               Vrednost nepremičnin na začetku in koncu leta 2011,2012,2013,2014,2015,2016 

      

  leto 2011   

1 
sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 
2011 3.541.550,20 

2 
sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 
2011 3.454.403,98 

  Razlika 2011 -87.146,22 

      

  leto 2012   

3 
sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 
2012 3.454.403,98 

4 
sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 
2012 3.358.048,50 

  Razlika 2012 -96.355,48 

      

  leto 2013   

5 
sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 
2013 3.358.048,50 

6 
sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 
2013 3.210.397,81 

  Razlika 2013 -147.650,69 

  leto 2014   

7 
sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 
2014 3.210.397,81 

8 
sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 
2014 3.063.616,09 

  Razlika 2014 -146.781,72 

  leto 2015   

9 
sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 
2015 3.063.616,09 

10 
sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 
2015 2.971.797,38 

  Razlika 2015 -91.818,71 

  leto 2016   

9 
sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 
2016 2.971.797,38 

10 
sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 
2016 2.819.805,89 

  Razlika 2016 -151.991,49 
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Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 
007) 
                                                v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 
040 Oprema 1.870.755 1.931.590 1,03 

041 Drobni inventar 172.512 173.660 1,00 

04 Skupaj AOP 006 2.043.267 2.105.250 1,03 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 1.775.056 1.777.676 
 

1,00 

04-05 Sedanja vrednost opreme 268.211 327.574 1,22 

 
Nabavna vrednost opreme, drugih opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja se 
je v letu 2016 povečala 215.287,63 EUR , zmanjšala za 154.452,94 EUR in znaša 
2.052.309,70 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.724.735,99 EUR, sedanja vrednost znaša 
327.573,71 EUR. V skupini 041 Drobni inv. vodimo evidenco DI večje vred. in DI evidenco 
manjše vrednosti. 
 
         Vrednost opreme in njena odpisanost, DI VV in MV (evidenčno)2015-2016 

Vrsta 
opreme 

Nabavna 
vrednost 
31.12.2015 

Popravek 
vrednosti 
31.12.2015 

Sed. 
vrednost 
31.12.2015 

% 
odpis.31.1
2.2015 

Nabavna 
vrednost 
31.12.2016 

Popravek 
vrednosti 
31.12.2016 

Sed. 
vrednost 
31.12.2016 

% 
odpis.31.
12.2016 

Medic. 
oprema 856.116,19 723.478,25 132.637,94 85% 869.845,71 765.028,58 104.817,13 88% 
Računal. 
opr. 126.504,21 105.445,17 21.059,04 83% 111.083,81 92.441,83 18.641,98 83% 
Pohištvo 316.612,03 283.623,86 32.988,17 90% 316.731,03 294.217,44 22.513,59 93% 
Pisar.opre
ma 2.495,27 2.256,47 238,80 90% 2.495,27 2.415,67 79,60 97% 
Trans. 
sredst. 476.433,05 405.074,46 71.358,59 85% 537.807,50 364.095,98 173.711,52 68% 
Druga 
oprema 92.594,16 82.666,16 9.928,00 89% 93.626,28 85.816,39 7.809,89 92% 
Drobni 
inventar-
VV in MV 172.512,03 172.512,03 0,00 100% 173.660,81 173.660,81 0,00 100% 
skupaj 2.043.266,94 1.775.056,40 268.210,54 87% 2.105.250,41 1.777.676,70 327.573,71 84% 

 
V zavodu imamo odpisanost opreme skupaj  v deležu 84%. Med posameznimi vrstami opreme so  
v % odpisanosti kar precejšnje razlike. V tem prikazu se kaže posledica varčevanja pri zamenjavi 
opreme v nekaj zadnjih letih. V okviru skupine kontov 041, 051 vodimo tudi evidenco DI male 
vrednosti, ki v stroške prehaja preko skupine 460 in  ne preko 462, je pa vključen v zgornjo tabelo. 
 
B) KRATKORO ČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
 

 
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013) 
 
Denarna sredstva v blagajni   znašajo na dan 31. 12. 2016  269,35 EUR. 
 
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 
 
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2016 skupaj 462.064,85 EUR. 
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Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 61.379,39 EUR. Stanje terjatev predstavlja  1,75 % 
celotnega prihodka. 
Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.  
Vrednosti  terjatev nad 3.000,00 EUR na dan 31.12.2016 so odrte do : 
-Vzajemna d.v.z., Ljubljana  19.898,14 EUR 
-Triglav, zdravstvena zavarovalnica, Koper  13.792,71 EUR 
-Adriatic d.d., Koper  9.038,17 EUR 
-Kovinoplastika Lož d.d., Stari trg pri Ložu  3.796,58 EUR 
-Vesna Šega Novak, dr. dent. med. –koncesionar, Stari trg pri Ložu  3.607,67 EUR. 
Ostale terjatve so v manjših vrednosti, le manjši del je zapadlih. V zavodu izvajamo redne 
aktivnosti vezane na izterjavo (opominjanje dolžnikov, vložena sta bili tudi dva predloga za 
izvršbo). 

 
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 
 
Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2016  771,15 EUR in se nanašajo na popravek-
dobropis za obveznost, ki je bila že plačana pred 31.12.2016, dobropis pa je bil izdan v januarju 
2017 za leto nazaj.  

 
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 
017) 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2016 
28.138,50 EUR.  
 
Vrednosti večjih terjatev  na dan 31.12.2016: 
-ZZZS, Ljubljana  23.333,92 EUR 
-Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana  2.420,00 EUR 
-Zdravstveni dom Logatec, Logatec  537,40 EUR 
-Zdravstveni dom Vrhnika, Vrhnika 474,40  EUR 
-Občina Cerknica, Cerknica 452,65 EUR 
Ostale terjatve so v manjših vrednostih, med njimi na 31.12.2016 ni zapadlih. 
 
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 
 
Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2016 500.000,00 EUR in so naslednje: 
 
                                                        v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 
152 Kratkoročno dani depoziti 770.000 500.000 0,65 

15 SKUPAJ 770.000 500.000 0,65 

 Depozitne vezave opravljamo kratkoročno za nekaj mesecev, depozitna vezava v vrednosti  
500.000,00 EUR  sklenjena od 30.12.2016 do 5.5.2017 ( pri NLB d.d. – št. dep. posla 
LD1636500002 ).  

 
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 
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Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31. 12. 2016 nimamo. 
 
 
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
 
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2016  3.187,63 EUR in so naslednje: 
 
                                                       v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 
170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 1.788 3.043 1,70 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 0 0 0,00 

175-
178 

Ostale kratkoročne terjatve 3.474 145 0,04 

17 SKUPAJ 5.262 3.188 0,61 

 
 
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 
 
Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2016 627,68 EUR in so naslednje: 
 
                                                       v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 
190 Kratkoročno odloženi odhodki 4.912 463 0,09 

192 Vrednotnice  165 165 1,00 

19 SKUPAJ 5.077 628 0,12 

 
 
C) ZALOGE  

 
Stanje zalog na dan 31. 12. 2016 znaša 30.151,41 EUR in so naslednje: 
   

Zaloge 2014, 2015, 2016     

vrsta zalog 
Stanje 
zalog 

Stanje 
zalog 

Stanje 
zalog struktura index2016/2015  

  31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016   
Medicinski 
material 15.447,08 12.791,43 8.287,50 27,49% 0,65 
Kovina 5.217,94 4.562,33 5.652,67 18,75% 1,24 
Kurilno olje 17.459,60 7.346,03 15.766,19 52,29% 2,15 
Pisarniški 
material 812,89 847,64 307,96 1,02% 0,36 
ortodont. material  156,67 156,67 137,09 0,45% 0,88 
Čistila 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
Zaščitna sredstva  0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
SKUPAJ 39.094,18 25.704,10 30.151,41 100,00% 1,17 

 
Glede na to, da so dobavni roki za material, ki ga potrebujemo pri svojem delu kratki 
(nekaj dni) so temu primerne tudi zaloge materiala, pri oblikovanju le-teh sledimo 
zahtevi po minimalnih zalogah postavljeni po ISo standardu zavoda. Pri kurilnem olju 
imamo zalogo dva do tri mesece oz. za polovico kurilne sezone.                              
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1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
D) KRATKORO ČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 
 
Na dan 31.12.2016 nimamo odprtih  kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine.  
 
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2016 178.328,18 EUR in se 
nanašajo na: 

− obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 160.874,08 EUR in drugih 
kratkoročnih obveznosti do zaposlenih (drugi stroški dela) 17.454,10 EUR. Obveznost 
do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2017. 

 
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2016 60.899,02 EUR. 
Obveznosti do dobaviteljev poravnavo sprotno, glede na njihovo zapadlost. 
Do zamika pri plačilu obveznosti do dobaviteljev pride samo izjemoma, ko gre za zavrnitve 
posameznih računov in se le ti po dodatnih preverjanih priznajo. 
 
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2016 32.920,79 EUR in se 
nanašajo na naslednje obveznosti: 
 
                                                        v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 
230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 23.898 25.967 1,09 

231 Obveznosti za DDV 0 0 0,00 

231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih 
plačilnih instrumentov 

0 
 

0 0,00 

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 1.576 6.954 4,41 

23 SKUPAJ 25.474 32.921 1,29 

 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
(AOP 039) 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2016 
13.779,52 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 
                                                         v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 
240 Kratkoročne obveznosti do MZ 79 557 7,05 

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin 
18     0 

 
0 

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračuna države 

7.319 5.777 0,79 
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243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračunov občin 

3.672 7.446 2,03 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 
0 0 

 
0 
 

 - ZZZS 
0 
 

0 0 

 - ZPIZ 0 0 0 

24 SKUPAJ 11.088 13.780 1,24 

 
 
Konti skupine 25 in 26  – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040, 041) 
 
Po stanju 31.12.2016 nimamo kratkoročno prejetih posojil. 

 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 
 
Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki 
 
Po stanju 31.12.2016 ne izkazujemo vnaprej vračunanih odhodkov. 
 
Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki 
 
Po stanju 31.12.2016 ne izkazujemo kratkoročno odloženih prihodkov. 

 
     LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  
 
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov  
amortizacije 
 
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  
stanje na dan 31. 12. 2015      16.986      

Prejeta namenska sredstva donacija fiz. oseb        1.885       
Pokrivanje obrač. amortizacije 2016 in DI MV     -        5.063        
  
  

stanje na dan 31. 12. 2016       13.808     
 
Del  donacij v znesku  6.753,67 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, 
del donacij v znesku 7.054,64 EUR pa je namenjeni za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev. 

 
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva  
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan  
31.12.2016  3.201.849,22 EUR. 
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 
         v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 
stanje na dan 31. 12. 2015 3.252.788  

  
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja            103.683             
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup 
osnovnih sredstev 

 
0 
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- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov 
sredstev (konto 4629) 

 
154.622 

stanje na dan 31. 12. 2016 3.201.849                         

 
Obveznosti za neopredmetena  sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri R 9 so za 
45.815,71 EUR višji od stanja sredstev v  v R 0. Razlika predstavlja: 

      -neporabljena sredstva amortizacije 38.761,17 EUR skupina 980 
      -neporabljena sredstva namenskih donacij 7.054,54 EUR skupina 922. 
 

 
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   
 
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK 

stanje na dan 31. 12. 2015          680.253                        
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev 
po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 

 
-                  0                           

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka  (iz priloge 3 – AOP 891) 

 
+         74.594                  

- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (iz priloge 3 – AOP 892) 

 
-                  0                    

- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) 

 
-                  0                     

stanje na dan 31. 12. 2016           754.847 

 
 
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODK OV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 
2.1. ANALIZA PRIHODKOV  
 
Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 3.500.826,92 EUR  in so bili za 4 % višji od 
doseženih v letu 2015 in 1,26 % višji od načrtovanih po FN  2016. 
Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.  Porast prihodkov napram letu 2015 v delu prihodki iz 
obveznega zavarovanja je posledica pridobitve referenčnih ambulant (eno smo pridobili v 
oktobru 2015, v mesecu decembru 2016 pa so začele z delom še tri), za tri mesece nam je uspelo 
pridobiti dodatek za okrepljene ambulante v dejavnosti NMP, z novembrom 2016 smo pridobili  
v obsegu 0,14 programa za farmacevtsko svetovanje, v nekaterih dejavnostih (splošne amb., 
zobozdravstvo..) smo presegli načrtovani program, kar se odraža predvsem na delu prihodka, ki 
je vezan na dodatno zdravstveno zavarovanje. 
  
PRIHODKI 2016 

VRSTA  PRIHODKA 
 REAL .LETO 
2015 deležv CP 

REAL.LETO 
2016 deležv CP 

INDEX 
16/15 

Prihodki iz 
poslovanja 3.359.485,08 1,00 3.495.312,43 1,00 

1,04 

prihodki iz OZZ-
obv.zdravst.zavarov. 2.360.727,39 0,70 2.479.787,80 0,70 

1,05 

prihodki iz DZZ-
dopol.zdrav.zavarov 529.769,69 0,16 535.933,69 0,16 

1,01 

doplačila 2.842,31 0,00 2.519,30 0,00 0,89 
sofin 
special.+povračilo za 
zdr. 41.585,81 0,01 36.535,96 0,01 

0,88 
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drugi prihodki 16.355,47 0,00 12.608,02 0,00 0,77 

dotacije 107.119,16 0,03 94.195,71 0,03 0,88 

najemnine 25.024,92 0,01 23.933,86 0,01 0,96 
uporabnina za 
opremo 4.357,80 0,00 1.902,60 0,00 

0,44 

samoplačniki+podjetja 259.005,06 0,08 295.471,31 0,08 1,14 

drugi prihodki 12.697,47 0,00 12.424,18 0,00 0,98 

finančni prihodki 599,22 0,00 81,68 0,00 0,14 

izredni prihodki 66,19 0,00 0 #SKLIC!  0,00 
Prevrednotovalni 
prihodki 4.570,19 0,00 5.432,81 0,00 

 
1,19 

PRIHODKI SKUPAJ 3.364.720,68 1,00 3.500.826,92 1,00 1,04 

 
 
2.2. ANALIZA ODHODKOV 
 
 
Celotni odhodki doseženi v letu 2016 in so znašali 3.426.233,58 EUR in so bili za 4 % višji od 
doseženih v letu 2015 in 1% nižji od načrtovanih.  
 
ODHODKI 

VRSTA  ODHODKOV   LETO 2014 Delež % LETO 2015 
Delež 
% LETO 2016 Delež % 

index 
16/15 

STROŠKI MATERIALA   407.670,51 12,77% 450.755,82 13,63% 478.397,61 13,96% 1,06 

poraba medicinski material+ zdravila   254.957,42   311.031,22   338.591,01     

poraba vode   13.002,64   10.946,16   15.434,18     

čistilni materal   12.793,10   13.600,30   12.964,36     

pisarniški material   13.381,72   12.522,70   11.666,12     

material za popravila in vzdrževanje   2.862,27   1.490,63   3.431,73     

elektrika   24.249,86   25.912,28   25.852,72     

gorivo   32.310,21   29.723,71   27.086,29     

kurivo   34.602,89   22.269,12   26.211,78     

strokovna literatura,časopisi   3.032,20   3.163,58   3.302,05     

drugo   16.478,20   20.096,12   13.857,37     

STROŠKI STORITEV   472.613,43 14,80% 470.563,37 14,23% 435.955,51 12,72% 0,93 

poštne in telefonske storitve   15.976,38   15.270,17   16.960,16     

zdravstvene storitve tujih zavodov,pod.   204.881,16   214.434,45   194.886,17     

stroški vzdrževanja in popravil   65.325,79   85.488,42   88.640,39     

zavarovalne premije   21.591,83   22.445,66   23.318,92     

strokovno izpopolnjevanje,sl.pot   26.249,56   27.049,01   22.614,12     

podjemne pogodbe,sejnine,delo štud.s.   79.778,91   59.274,25   47.884,67     

storitve Komunale,AICO   8.409,11   8.632,84   6.015,54     

čiščenje   8.027,40   1.612,49   2.261,98     
storitve varstvo pri 
delu,rep.kont.,dozim.,steril.not.rev.,sist.kakov.   38.889,65   32.940,71   29.406,08     
druge storitve 
(najemnine,reklame,propag.rep…)   3.483,64   3.415,37   3.967,48     

AMORTIZACIJA   113.655,99 3,56% 162.243,49 4,91% 160.157,88 4,67% 0,99 

STROŠKI DELA   2.190.959,07 68,61% 2.216.967,28 67,06% 2.343.447,47 68,40% 1,06 

bruto plače zaposlenih   1.753.868,57   1.787.116,50   1.859.347,96     

dajatve delodajalca   281.641,70   283.095,44   300.478,01     

dodatno pokojninsko zavarovanje   8.066,78   4.462,09   4.488,40     
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prevoz na delo in z dela   55.327,88   50.482,53   49.363,75     

regresirana prehrana   59.434,17   60.732,06   61.257,12     

regres za letni dopust, jubilejne nagrade,   32.619,97   31.078,66   68.512,23     

odpravnine,sol.pomoči                 

DRUGI STROŠKI   8.267,33 0,26% 5.188,63 0,16% 7.312,18 0,21% 1,41 

(stavbno zemljišče, članarine)   5.588,85   4.809,43   4.813,94     

drugi str. iz prej.obdobij-zamudne obresti   2.352,87   140,21   0,00     

drugi odhodki   325,61   238,99   2.498,24     

FINANČNI ODHODKI   164,24 0,01% 377,25 0,01% 962,93 0,03% 2,55 

(obresti)   0   0   0     

IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI   164,24   377,25   962,93     

ODHODKI SKUPAJ   3.193.330,57 100% 3.306.095,84 100% 3.426.233,58 100% 1,04 

 
 
V obračunskem obdobju smo imeli 76,74 (povprečno št.) zaposlenih na podlagi delovnih ur. 
Poslovno leto smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 74.593,34 EUR. 
Pozitiven poslovni rezultat je posledica nadzora nad stroškovnim delom. Tekom leta 2016 nam 
ni uspelo v celoti izvesti vseh načrtovanih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva, del teh se po ponovni preučitvi  prestavlja v naslednje leto, nismo pa izvršili tudi vseh 
zaposlitev po kadrovskem načrtu, nismo zaposlili finančno administrativnega delavca, ker se je 
tekom leta pokazala možnost trimesečnega oz. dvomesečnega usposabljanja z delom (program 
preko Zavoda za zaposlovanje), s čimer smo si pomagali  na področju računovodstva in 
vzdrževanja oz. čiščenja poslovnih prostorov, kljub aktivnemu razpisovanju delovnih mest nam 
ni uspelo zaposliti 0,50 diplomiranega fizioterapevta, 0,40 zdravnika specialista za delo v 
pulmološki ambulanti, 0,10 inž. radiologije, 0,10 nadzornika v laboratoriju (specialista). Sredi 
poslovnega leta smo začeli v lastnem laboratoriju opravljati del laboratorijskih preiskav, ki smo 
jih pred tem naročali v drugih zavodih, kar se odraža na porastu porabe medicinskega 
(laboratorijskega) materiala in vode, posledično pa se je znižal strošek laboratorijskih storitev 
tujih zavodov. Napram letu 2015 smo imeli tudi večjo porabo kurilnega olja, kar je posledica 
slabših vremenskih razmer v novembru in decembru 2016. 
Na storitvah beležimo v primerjavi z letom 2015 porast pri storitvah za prevoz bolnikov na 
dializo, kar za nas opravlja zunanji izvajalec izbran na podlagi javnega naročila, do porasta je 
prišlo zaradi povečanih potreb (novi pacienti) po prevozih. Povečanje napram letu 2015 beležimo 
tudi pri telefonskih storitvah, pri vzdrževanju kotlovnice, pri vzdrževanju oz. posodabljanju 
računalniških programov, da lahko sledimo zahtevam ZZZS ter drugim predpisom. Porast 
napram letu 2015 beležimo tudi pri dnevnicah in nočninah vezanih na izobraževanja, kar je 
posledica povečanega števila dvodnevnih izobraževanj. 
Beležimo tudi porast izplačil na podlagi podjemnih pogodb s fizičnimi osebami, kar je posledica 
pomanjkanja razpoložljivega kadra na trgu dela, kar nam je onemogočilo redne zaposlitve. Tako 
smo si pri zagotavljanju storitev v fizioterapiji, laboratoriju, v radiološkem laboratoriju, 
dispanzerju za ženske pomagali z zunanjimi sodelavci preko podjemnih pogodb, v okviru zavoda  
imamo tudi samoplačniško ambulanto   za UZ abdomna, ki ga za nas opravlja zunanja 
specialistka. 
Imamo pa tudi manjši porast pri storitvah čiščenja, kjer evidentiramo čiščenje preprog in čiščenje 
zunanjega izvajalca (december). V decembru smo zaradi daljše bolniške odsotnosti naše 
zaposlene na čiščenju  za ZP Nova vas naročili čiščenje poslovnih prostorov zunanjemu 
izvajalcu. 
 
1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV   (AOP 871) so v letu 2016 znašali 
914.353,12 EUR in so bili za 0,76 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 2,3 % višji od 
načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 26,69%.  
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Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 478.397,61 
EUR in so bili za 6% višji od doseženih v letu 2015 in za 5% višji od načrtovanih. Delež glede 
na celotne odhodke zavoda znaša 13,96%.  
 
Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 435.955,51 EUR 
in so bili za 7,36 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 1% nižji od načrtovanih. Delež glede na 
celotne odhodke zavoda znaša 12,72%.  
 
Zdravstvene storitve na podlagi podjemnih pogodb s fizičnimi osebami, d.o.o., s.p. : 

Izvajalci zdravstvenih 
storitev Vrste zdravstvenih storitev  Strošek v letu 2016 Število izvajalcev 

lastni zaposleni Nimamo podjemnih pogodb z 
lastnimi zaposlenimi 

0,00 0 

    
zunanji izvajalci-fizične 
osebe 

Zdravstvene storitve: labor., 
fizoterapija , RTG, UZ, Disp. za 
mentalno zdravje, zdravstvena 
vzgoja, spec. gin. in por.(DŽ) 

46.722 11 

zunanji izvajalci - 
koncesinar 

 
 

Zasebni zdravstveni zavod eVita 
(sodelovanje pri izvajanju 
dežurne službe in NMP) 

18.864 1 

Zunanji izvajalec  
 

Nis d.o.o. (prevozi saniteta, 
dializni bolniki)- izbran pa 
podlagi zakonodaje javnih 
naročil 

108.012 1 

Zunanji izvajalec  X dent d.o.o. 233,13 1 

 
 
2. STROŠKI DELA so v letu 2016 znašali 2.343.447,47 EUR in so bili za 5,7% višji od 
doseženih v letu 2015 in za 3% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 68,40%.   
 
Iz naslova sprostitve napredovanj s 1. 12 . 2016 so se stroški dela v decembru 2016 glede na 
november 2016 povišali za 1.125,37 EUR. 
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 76,74 zaposlenih, in 
se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za1,3 % zaposlenih. 
 
Povprečna bruto plača je znašala 2.019,09 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom 
za 3,3%. 
 
V preteklem letu je bilo za regres za letni dopust, jub. nagrade in odpravnine ob upokojitvi 
izplačano  68.512,23 EUR. Regres za letni dopust smo izplačali ob upoštevanju predpisane 
lestvice glede na plačni razred zaposlenega z upoštevanjem  deleža njegove zaposlitve. Izplačali 
smo tudi tri odpravnine ob upokojitvi ter opravili izplačilo pripadajočih jubilejnih nagrad na 
podlagi kadrovskih evidenc. 
 
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 3.409 delovnih 
ur, v breme ZZZS  2.835 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 1.044 delovnih ur. Boleznine skupaj 
predstavljajo 4,41 % obračunanih delovnih ur. 
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BRUTO PLAČE – PRIMERJAVA  S PRETEKLIMI LETI 
 

Oblika dela Bruto znesek 
2014 

Bruto znesek 
2015 

Bruto znesek 
2016 

index16/15 index 16/14 

Plače-redno delo,nadom. 1.548.562 1.571.440 1.620.432 1,03 1,05 
Dežurstvo 161.675 162.869 186.152 1,14 1,15 
Nadurno delo 43.632 52.808 52.764 1,00 1,21 
Skupaj 1.753.869 1.787.117 1.859.348 1,04 1,06 

 
 
 
3. STROŠKI AMORTIZACIJE  (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali 
160.157,88 EUR in so bili za 1,3% nižji od doseženih v letu 2015 in za 5,07% višji od 
načrtovanih. Na povečano višino amortizacije v letu 2016 napram planu je vplivala večja 
realizacija obiskov pacientov na strani dejavnosti, ki prihodek pridobivajo na trgu, kot je bila 
predvidena (postavljeno sodilo). 
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,67 %.  
 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 319.487,34 EUR:  

‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 160.157,88 EUR (končni rezultat skupine 
462),  

‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
znaša 154.622,28 EUR (podskupina 980) in  

‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 4.707,18 EUR (podskupina 922). 
Del obračuna amortizacije je tudi amortizacija opreme z vrednostjo nabave do 500 eur, ki se 
evidentira kot drobni inventar večje vrednosti in se ob nabavi v celoti prenese v stroške 
amortizacije. V letu 2016 je v obračunani amortizaciji  delež tovrstne amortizacije 1,095% oz. 
3.504,62 EUR. 
 

 
4. OSTALI DRUGI STROŠKI  so bili v letu 2016 obračunani v znesku 4.813,94 EUR za 2,75%  
nižji od leta 2015 oz. 8 % nižji od planiranih. V planu smo predvideli del drugih stroškov 
iz preteklega obdobja, ki pa tekom leta 2016 niso bili realizirani. 

 
 
5.  DRUGI ODHODKI  so v letu 2016 znašali 2.498,24 EUR, in so v pretežnem delu nastali 
zaradi plačanih odškodnin, pogodbenih kazni vezanih na kontrolne nadzore ZZZS na 
zdravstvenih storitvah. Realizirana vrednost le-teh je bila v letu 2016 za 2.259 EUR višja kot 
leta 2015 oz. nad planirano vrednostjo v letu 2016 za 2.266,09  EUR. 
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6. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  so v letu 2016 znašali 962,93 EUR in 
so nastali zaradi neplačanih terjatev po roku zapadlosti (dvomljive) : 
 
 
 

OSLABITVE terjatev 31.12.2016: 33,55 
KUPEC 
20377  

(analitično) 137,65 

KUPEC 
20466 –
prisilna 
poravnava  

    791,73 

KUPEC 
20466-
prisilna 
poravnava  

 
 
2.3. POSLOVNI IZID 
 
Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje 
pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 74.593,34 EUR.  
 
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2016 obračunan v znesku 0,00 EUR, kar pomeni, 
da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 74.593,34 EUR.  
 
Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za  27,24 % večji od doseženega v preteklem 
letu. 
 
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu 
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 zaradi neporabljenega poslovnega 
izida iz preteklih let. 

 

2.3.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NA ČELU DENARNEGA TOKA  

 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša  112.120,27 EUR in se od 
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski 
tok) razlikuje za 37.526,93 EUR.  
V zavodu v letu 2016 nismo imeli likvidnostnih težav, obveznosti smo pravočasno poravnavali, 
sprotno smo izvajali aktivnosti vezane na izterjavo terjatev,  z rednim opominjanjem dolžnikov, 
tekom leta smo prosti dolžnikom vložili tudi dva predloga za izvršbo. Eden od teh je privedel do 
plačila terjatve v celoti, drugi dolžnik pa se stopil v prisilno poravnavo, tako da bo terjatev 
poravnana v deležu.  
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PRIHODKI - DENARNI TOK 2016      

                                                                                  V eur s centi  
vrsta prihodka   real.vred.2015 real.vred.2016 index16/15 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA    28.983,39 27.258,61 0,94 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV   287.929,41 308.548,20 1,07 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (DEL IZ  PZZ, odšk. 
zav.)   526.808,53 542.097,23 1,03 

KAPITALSKI PRIHODKI   0,00 6.600,00 #DEL/0! 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   4.601,64 3.419,00 0,74 

TRANSF. PRIH. IZ DRUGIH JAVNO FIN. INSTIT.   2.579.401,53 2.603.776,55 1,01 

SKUPAJ    3.427.724,50 3.491.699,59 1,02 

     
     
ODHODKI - DENARNI TOK 2016      
                                                                                                                                                                                                                                    V eur s centi       
vrsta odhodka   real. vred.2015 real. vred.2016 index15/14 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   1.974.527,34 2.023.068,16 1,02 
PRISPEVKI DELODAJALECEV ZA SOCIALNO 
VARNOST   297.149,85 305.817,41 1,03 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   903.051,44 923.535,97 1,02 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   116.872,70 127.157,78 1,09 

SKUPAJ    3.291.601,33 3.379.579,32 1,03 

 
     PRIHODKI –DENARNI TOK 2016-DELITEV JS-TRG 
                                                                                                                                                                                            V eur 

VRSTA PRIHODKA   real.vred.2015 real.vred.2016 
indeks 
P15/P15 

PRIHODKI ZA IZV. JS -
SKUPAJ:   3.122.083 3.156.141 1,01 

PREJ.SRED. IZ DRŽ. PROR.   10.053 6.365 0,63 

PREJ.SRED. IZ OBČ. PROR.   150.497 100.436 0,67 
PREJ.SRED. IZ SKLADOOV 
SOCIAL.ZAV.   2.418.722 2.496.975 1,03 
PREJ.SRED. IZ JAVNIH 
SKLADOV   130 0 0,00 

DRUGI PRIH. JS   542.681 552.365 1,02 

PRIHODKI PRODAJA TRG   305.642 335.559 1,10 

PRIHODKI SKUPAJ JS+TRG   3.427.725 3.491.700 1,02 

 
      ODHODKI – DENARNI TOK 2016-DELITEV JS-TRG 
                                                                                                                                                                                      V eur 

VRSTA ODHODKA   real.vred.2015 real.vred.2015 
indeks 
P16/P15 

PLAČE IN DRUG. IZD.ZAP   1.815.776 1.900.483 1,05 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOC.V.   273.080 287.181 1,05 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   791.331 835.648 1,06 

INVESTICIJSKI ODHODKI   116.873 127.157 1,09 

SKUPAJ ODHODKI  JS   2.997.060 3.150.469 1,04 

ODHODKI ZA IZV.TRŽNE DEJ   294.541 229.110 0,78 

ODHODKI JS+TD   3.291.601 3.379.579 1,03 
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  Pri pri izdelavi Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo prihodke in odhodke 

razmejili na prihodke javne službe in tržne dejavnosti.  
  Pri razmejitvi realiziranih prihodkov v letu 2016 na prihodke iz javne službe in prihodke iz tržne 

dejavnosti smo uporabili 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). 

  
  Prihodki in odhodki tržne dejavnosti     so  nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti 

(storitev): 
 - zdravstvene storitve (cepljenja, zdrav. potrdila, zdr. pregledi, labor. storitve, doplačila do polne      

    cene, nadstandard v zobozdravstvu)-plačnik fizična oseba 
 - zdravstvene storitve (storitve medicine dela, labor. stor., stor. zobne tehnike – plačnik  
    podjetje) 
 - najemnine in obratovalni stroški za poslovne prostore- plačnik najemnik (podjetje, s.p.) 
 - prevozi medicinske dokumentacije-  plačnik drug zavod 
 - finančni prihodki iz naslova obresti (v celoti tržna dejavnost) 
 - odškodnine na podlagi zavarovalnih polic (v celoti tržna dejavnost) 
 - drugi prihodki (v celoti tržna dejavnost). 
  Pri razmejevanju odhodkov na tržno dejavnost in javno službo smo uporabili v delu te-teh 
  direktno obremenitev (npr. poraba materialov, nekaterih storitev), preostali del pa smo 

posamezni dejavnosti pripisali glede na sodila. Pri  tem izkazu smo uporabili enaka sodila kot pri 
Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. 

2.3.2. POJASNILA K IZKAZU RA ČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
DOL.UPORABNIKOV  

 
    Zavod v letu 2016 nima finančnih terjatev in naložb. 

2.3.3. POJASNILA K IZKAZU RA ČUNA FINANCIRANJA DOLO ČENIH 
UPORABNIKOV 

  
   Zavod v tem izkazu na oznaki AOP 572 izkazuje povečanje sredstev na računih v vrednosti  
   112.120,27 EUR, kar je za 17,64 % manj kot v letu 2015. 
 

2.3.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ČENIH 
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

 
          v EUR, brez centov 

                     2015                                       2016 

  Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki Poslovni 
izid  

Javna služba  3.057.773  3.011.725 3.158.445 3.172.964 -14.519  
Tržna 
dejavnost    306.948     294.371 

 
342.382 

 
 253.270 +89.112  

Skupaj 
zavod  3.364.721 3.306.095  

 
3.500.827 

 
3.426.234   74.593  

 
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe je negativen in znaša -14.519 EUR, iz naslova 
izvajanja tržne dejavnosti pa izkazujemo  89.112 EUR presežka nad odhodki. 
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    Pri razmejitvi realiziranih prihodkov v letu 2016 na prihodke iz javne službe in prihodke iz 
tržne    dejavnosti smo tako kot že v preteklih letih uporabili 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). 
Med dejavnosti, ki dosegajo prihodek  na trgu uvrščamo: 

     - zdravstvene storitve (cepljenja, zdrav. potrdila, zdr. pregledi, labor. storitve, doplačila do                                 
polne cene, nadstandard v zobozdravstvu)-plačnik fizična oseba 

- zdravstvene storitve(storitve medicine dela, labor. stor. , stor. zobne tehnike, fth – plačniki      
  podjetja 
- najemnine in obratovalni stroški za poslovne prostore- plačnik najemnik(koncesionarji) 
- prevozi medicinske dokumentacije(plačnik drug zavod) 
- finančni prihodki iz naslova obresti (v celoti tržna dejavnost) 
- odškodnine na podlagi zavarovalnih polic (v celoti tržna dejavnost) 
- drugi prihodki (v celoti tržna dejavnost). 
Načrtovanje razmejitve  odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost  je izvedeno 
z   uporabo naslednjih sodil: 

    -načrtovana vrednost porabe medicinskega materiala in storitev za katere se pripadajoča 
     dejavnost lahko določi neposredno - se beleži dejavnosti kjer se le-ta porabi oz. so ji določene 

storitve namenjene, npr. določeni materiali, plačila za delo po podjemnih pogodbah, 
izobraževanja, … 

- material in storitve, ki se jih ne da neposredno pripisati določeni dejavnosti smo razdelili med 
dejavnosti  glede na ugotovljen delež opravljenih obiskov po dejavnostih ( pri planu smo 
uporabili delež ugotovljen na podlagi podatkov iz preteklega leta). Delež obiskov v dejavnostih 
na trgu v obiskih skupaj za leto 2016 znaša 5,57%.  

- stroške dela smo – podatki iz obračun plač – razdelitev na stroškovna mesta – ugotavlja se  
  delež posameznega zaposlenega oz. skupine zaposlenih (tržna dejavnost: 0,44   zobozdr. 
  tehnika (opravlja delo za koncesionarja), 0,50 dipl. fizioterapevt (opravlja delo za drug zavod- 
  ZD Ljubljana), 2,70  delavcev (tim Medicine dela ) opravlja storitve za podjetja in fizične  
  osebe, 0,78 zaposlenih v laboratoriju  v Cerknici – opravljajo laboratorijske storitve za potrebe 
  Dispanzerja medicine dela ter za koncesionarko s področja družinske medicine z referenčno  
  ambulanto, 0,18 zaposlenega delavca za prevoz medicinske dokumentacije –storitev  
  prevoza opravljamo ob prevozu svoje medicinske dokumentacije še prevoz dokumentacije za  
 dva druga zdravstvena zavoda ZD Logatec in ZD Vrhnika, 0,009 timov (zdravnik + tehnik zdr. 
 nege) v splošnih ambulantah-zdravstvene storitve opravljajo tudi samoplačniško (cepljenja, 
 krioterapija…). K stroškom dela tržne dejavnosti poleg naštetega prištevamo še vrednost  
 nadurnega dela za dejavnost zobozdravstva (zobozdravniki, zobne asistentke, zobotehniki). 
 Prevrednotovalne posl. odhodke smo pripisali dejavnostim glede na vir nastanka - oslabitev  
 terjatev – terjatev za katero smo delali oslabitev je iz dejavnosti na trgu - dejavnost medicine dela. 
 Tekom leta 2016 smo ugotovili, da moramo na odhodkovnem delu sodila še dodelati oz. bolj 
 natančno evidentirati obremenitev tržne dejavnosti, kar bomo izvajali v povezavi z delavci, ki 
opravljajo ta dela. 
  
  V letu 2016 je nismo  izplačevali delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
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3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU 
S SKLEPI SVETA ZAVODA ZA 2015 

 
Svet zavoda je sprejet sklepe (seja, datum - pri obravnavi letnega poročila, pri obravnavi 
finančnega načrta zavoda, da je delež investicijskih vlaganj iz presežka v letu 2015 60.000,00 
EUR). 
 
Na podlagi sklepa sveta zavoda o porabi dela presežka smo pridobili soglasja vseh treh občin 
ustanoviteljic. Ob pregledu porabe obračunane amortizacije priznane v cenah  in nabave 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja večje vrednosti smo 
ugotovili, da nam del, ki ostaja neporabljen na tem viru zadošča da pokrijemo tudi vrednost 
60.000,00 eur,  za katero imamo soglasje za porabo iz presežka. Po posvetu z notranjim 
revizorjem, ki je opravil pregled na tem delu poslovanja, smo se glede zakonsko zahtevo, da se 
najprej porabi priznana  amortizacija v cenah in šele nato drugi viri, odločili, da tega dela 
presežka kljub danemu soglasju ne bomo porabili. Razliko med delom, ki so ga pokrili 
ustanovitelji in polno ceno vozila smo tako pokrili iz letne obračunane amortizacije v cenah. 
 
Dano je bilo soglasje ustanoviteljev za  nabavo reševalnega vozila za nujne prevoze v letu 2016 
v naslednji finančni razdelitvi: 
                                                                                                            v EUR 

  VREDNOST 
Reševalno vozilo za nujne prevoze-del, ki ga krijejo ustanoviteljice 100.000,00  
Reševalno vozilo za nujne prevoze –del ,ki se kirije iz presežka   60.000,00 

SKUPAJ 160.000,00 

 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA   
PRIHODKOV V LETU 2016 

 
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718  
 
Presežek, izračunan po denarnem toku znaša 112.121 EUR za leto 2016 in 136.124 EUR za leto 
2015. Izračunane obveznosti skupaj v R2 in v R9,  so tako, v letu 2015 kot v letu 2016 večje od 
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku. 
Zavodi smo dolžni na podlagi petega odstavka 77. člena  ZIPRS1718 izračunavati presežek 
prihodkov nad odhodki po posebnem postopku in ga ločeno prikazati v okviru skupine kontov 
985, kot posebno vrsto presežka – presežek po fiskalnem pravilu. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu se izračuna po formuli: 
presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku – vse obveznosti(R2 + R9). 
Ko pri izračunu uporabimo ta način izračuna dobimo negativen rezultat (naše obveznosti so večje 
kot je izračunani presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku, torej presežek odhodkov 
nad odhodki, zato na skupini 985 oz. pod kontu 985800, tako v letu 2015, kot v letu 2016 nismo 
evidentirali dodatnega knjiženja. Za postopek izračuna upoštevno navodilo Ministrstva za 
zdravje št. 4101-7/2016/314 z dne 18.1.2017. 
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4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRA ČUNSKEM NAČELU 
 
Zavod je poslovno leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 74.593,34 
EUR izračunanem po obračunskem načelu. 
 

 
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA  Z A  LETO 2016 
 
 
1. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2016, ki se zmanjša za presežek,      

izračunan v skladu z ZIPRS1718  za leto 2016 v vrednosti 0,00 , znaša: 74.593,34 EUR. 
 
2.  V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za: 

 
• nabava medicinske opreme-laboratorij- dve partituri za hemogram            42.000,00 EUR 
• adaptacija in preureditev – ordinacija in laboratorij v ZP Stari trg            11.593,34 EUR 
• zamenjava pohištva – ordinacijski prostori v ZP Stari trg                         14.300,00 EUR 
• izdelava poslovnega prostora v ZD Cerknica – referenčna amb.                   6.700,00   EUR 
 

5. Zavod ima tudi presežek iz preteklih let za katerega predlagamo, da se v prihodnjih letih 
            delno nameni za sofinanciranje obnove fasad na stavbah, ki so v upravljanju zavoda, delno       

pa za morebitno potrebna pokritja negativnega poslovnega rezultata v prihodnjih letih.  
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