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SPREMNA BESEDA DIREKTORICE
Zdravstveni dom Trbovlje je eden izmed večjih zdravstvenih domov v Zasavski regiji. Osnovno poslanstvo
zavoda je, da nudimo svoje storitve na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo
odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni v procesu diagnostike, terapije in
rehabilitacije pacientov in zagotavljanju neprekinjene nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in
dežurstev. Vse to opravljamo v korist in zadovoljstvo naših uporabnikov.
Leto 2016 je bilo še bolj turbulentno kot prejšnje leto, soočali smo se z novostmi, kjer obstaja še veliko
neznank in nihče ne ve pravega odgovora, kdaj in kako naj bi dokončna organizacija potekala, s tem mislim
predvsem organizacijo dela nujne medicinske pomoči v urgentnem centru in posledično težko pričakovano
razbremenitev ambulant družinskih zdravnikov; ta ostaja še verjetno dalj časa neuresničena.
V letu 2016 smo posebno pozornost posvetili 100 % izpolnitvi zastavljenih programov do ZZZS, saj iz tega
naslova zagotavljamo pretežni delež plačila za naše storitve. V veliki meri nam je to tudi uspelo, kljub
pomanjkanju zdravnikov predvsem v službi splošne (družinske) medicine. Zdravniki in tudi ostali zdravstveni
delavci v službi družinske medicine so bili nadpovprečno obremenjeni, saj so poleg rednega dela v svojih
ambulantah nadomeščali vse izpade in odsotnosti in ob vsem tem opravljali in pokrivali delo tudi na terenu in
zagotavljali delo v NMP.
Pohvala prav vsem, ki se trudijo, da je zdravstvena oskrba strokovna in da so vedno tam, kjer jih potrebujemo,
kljub izgorelosti, s katero se soočajo že vrsto let.
Zavedati se moramo, da postajajo tudi pacienti čedalje bolj zahtevni in nestrpni, zdravniki in ostalo osebje pa
ob preobremenjenosti čedalje težje zagotavljajo storitve in organizirajo delo na vseh področjih. Pogosto
pacienti pričakujejo storitve, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja, obravnavani želijo biti
tukaj in takoj, kar pa vedno ni mogoče.
Prav zaradi pomanjkanja zdravnikov nismo uvedli v 2016 anket o zadovoljstvu pacientov, saj bi bil rezultat
dokaj nerealen. Prav tako smo izvršili strokovni nadzor le v eni ambulanti.
Kljub temu pa si vsi zaposleni želimo, da je naš zavod ključni nosilec na primarnem zdravstvenem nivoju z
izvajanjem preventivne dejavnosti, diagnostike in terapije ter nujne medicinske pomoči vse do tedaj, ko se
bodo UC zapolnili z urgentnimi zdravniki, zdravstvenimi tehniki, diplomiranimi medicinskimi sestrami oz.
zdravstveniki.
Naša vizija je tudi v izobraževanju, še vedno smo učna baza za srednješolski in visokošolski program v
zdravstveni negi.
Kakovost zdravstvenih storitev bomo zvišali z načrtovano kadrovsko politiko, z rednim strokovnim
izobraževanjem, gojenjem dobrih medsebojnih odnosov in stalnim negovanjem prijaznih in humanih odnosov
do vseh uporabnikov naših storitev. Kakovostna in varna obravnava pacienta je pri tem naše ključno vodilo.
S skrbno urejenostjo vseh prostorov v zavodu bomo omogočili dobro počutje tako zaposlenih kot tudi
uporabnikov. S posodobitvijo nemedicinske in medicinske opreme bomo povečali kakovost in še večjo
strokovnost dela.
Za naše uporabnike kot tudi za zaposlene se trudimo za izboljšanje in urejenost okolice zavoda, da
omogočimo čim boljšo krajevno dostopnost (problem parkirnih prostorov). Z boljšo organizacijo dela pa želimo
omogočiti boljšo časovno dostopnost uporabnikom (pogodbeni delavci, nudenje zdravstvenih storitev samo v
popoldanskem času).
Prepričani smo, da bomo s podporo ustanovitelja in Sveta zavoda ZD Trbovlje dosegli cilje, krepili zadovoljstvo
tako zaposlenih kot uporabnikov in ustvarjali rezultate, ki bodo v prid vsem, ki kakorkoli prihajajo v stik z ZD
Trbovlje.
Zdravstveni kot tudi nezdravstveni delavci v našem zdravstvenem domu so vredni vse pohvale za ves trud,
strokovnost, potrpežljivost, ki je potrebna za delovanje tako velike ustanove, kot je naša.
Ne samo pritožbe, tudi pohvale so pokazatelj dobrega, strokovnega dela. Drug drugega potrebujemo in naše
zadovoljstvo bo ključ do zadovoljstva zaposlenih kot tudi ključ do zadovoljstva in strokovne oskrbe preko vseh
služb oziroma dejavnosti, ki jih nudi primarni nivo svojim uporabnikom.
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
Ime: Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje)
Sedež: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
Matična številka: 5063094 000
Davčna številka: 17119324
Šifra uporabnika: 92479
Številka transakcijskega računa: SI56 01329 6030924721
Telefon, fax: 03/56 24 100, 03/56 24 101
Spletna stran: www.zd-trbovlje.si
Ustanovitelj: Občina Trbovlje
Datum ustanovitve: 1.10.1991 vpisano v sodni register pod vložno številko 11322300
Skladno s Statutom javnega zavoda Zdravstveni dom Trbovlje so organi zavoda svet zavoda, direktor,
strokovni svet in strokovni vodja. Direktorica Zdravstvenega doma Trbovlje je od septembra 2015 dalje Cvetka
Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por.
Zdravstveni dom so na sedanji lokaciji začeli graditi leta 1977, namenu pa so ga predali 24.11.1979. Polovico
sredstev so zagotovili občani Trbovelj s samoprispevki, drugo polovico pa so črpali iz solidarnostnih sredstev
Regionalne zdravstvene skupnosti Ljubljana. Leta 1996 je bilo nadzidano 4. nadstropje, leta 2004 pa je bilo
zgrajeno dvigalo in vhodna avla. Na dan 31.12.2016 je bilo v Zdravstvenem domu Trbovlje zaposlenih 132
delavcev.
Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu Zdravstveni dom Trbovlje opravlja naslednje zdravstvene
dejavnosti:
SPLOŠNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:
 osnovno zdravstveno varstvo odraslih skupaj z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi (splošne
ambulante, referenčne ambulante, splošna ambulanta v socialnozdravstvenem zavodu, center za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, dispanzer za ženske, ambulanta NMP,
referat za zdravstveno vzgojo, klinična psihologija, dispanzer medicine dela prometa in športa),
 zdravstveno varstvo otrok in mladine (ambulante otroško šolskega dispanzerja, razvojna ambulanta,
klinični psiholog),
 patronažo in nego na domu (patronažna služba in nega na domu),
SPECIALISTIČNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:
 specialistične ambulante kot so: dermatologija, okulistika, otorinolaringologija, pedopsihiatrija in
psihiatrija,
ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:
 zobozdravstveno varstvo za odrasle in zobotehnični laboratorij (zobozdravstvene ambulante za
odrasle, zobni rentgen, zobotehnični laboratorij),
 zobozdravstveno varstvo za otroke (zobozdravstvene ambulante za mladino, ortodontija),
REŠEVALNE PREVOZE, kjer gre za nudenje sledečih prevozov:
 nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem,
 sanitetnih prevozov na in z dialize ter
 ostalih sanitetnih prevozov bolnikov,
STORITVE DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA.
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Slika 1: Organigram
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POSLOVNO POROČILO

Odgovorna oseba: Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por.
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in
občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja
posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce
(indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem
programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega
leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je
predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete
poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila
morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih
ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo,
socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih
vlaganjih.
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E,
77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
 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, 40/12ZUJF),
 Določila Splošnega dogovora za leto 2015 in 2016 z aneksi,
 Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z dne, 07.09.2015,
 Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015, z dne
11.11.2015 kjer je šlo za dogovor za plačilo v višini dejanske realizacije pri pedopsihiatriji, kliničnemu
psihologu in okulistu,
 Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015, z dne
08.12.2015, kjer gre za financiranje izvajanja dejavnosti referenčnih ambulant kot je to določeno v
Dogovoru 2015 in znižanju plana preventive za tiste zdravnike, ki imajo referenčno ambulanto,
 Aneks št. 3 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015, z dne
12.2.2016, veljavnost od 01.01.2016,
 Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z dne, 09.08.2016, z
veljavnostjo od 01.01.2016, od 01.03.2016 in od 01.07.2016 dalje,
 Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, z
dne13.10.2016, z veljavnostjo od 11.10.2016 dalje,
 Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, z dne
01.12.2016, z veljavnostjo 01.01.2016 dalje in
 Aneks št. 3 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, z dne
11.01.2017, veljavnost od 01.03.2016 dalje.
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),),
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 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),
 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),
 Izvajanje sanacijskih ukrepov za stabilizacijo poslovanja Zdravstvenega doma Trbovlje, ki jih je zavod
sprejel v okviru Delovnega programa in finančnega načrta za leto 2016, na svetu zavoda,
 Pogodba o sofinanciranju Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti za leto 2016 (pogodbena
vrednost = 5.300 EUR), ki jo je zavod sklenil z Občino Trbovlje,
 Pogodba o izvajanju rehabilitacije obolelih otrok na dihalih (pogodbena vrednost = 9.156 EUR), ki jo je
zavod sklenil z Občino Trbovlje in
 Pogodba o sofinanciranju programa Droga 2016 (pogodbena vrednost = 968,00 EUR), ki smo jo
sklenili z Občino Trbovlje.
c) Interni akti zavoda
 Statut ZD Trbovlje,
 Pravilnik za določanje delovne uspešnosti in nagrajevanje delovne uspešnosti,
 Pravilnik o izvajanju nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva na prireditvah,
 Določitev odgovorne osebe za pravilno vodenje seznama daril,
 Pravilnik o službenih mobilnih telefonih,
 Pravilnik o popisu,
 Pravilnik o notranjem revidiranju,
 Pravilnik o postopku vodenja javnih naročil skupaj s splošnimi pogoji javnega naročanja,
 Pravila notranjih kontrol in revizijska sled,
 Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju,
 Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti,
 Poslovnik o delu sveta javnega zavoda ZD Trbovlje,
 Pravila o volitvah delavcev v svet zavoda,
 Pravilnik o sredstvih za osebno varstvo pri delu in osebni varovalni opremi,
 Pravilnik o delovni obleki in osebni varovalni opremi,
 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v ZD Trbovlje,
 Sklep o imenovanju komisije za uničenje pečatov,
 Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in štampiljk zavoda,
 Pravilnik o letovanju v Gozdu Martuljku,
 Pravilnik o izobraževanju,
 Pravilnik o odreditvi o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti,
 Strategija obvladovanja strokovnih tveganj,
 Pravila o izvajanju samoplačniških zdravstvenih storitev,
 Pravilnik o preprečevanju diskriminacije,
 Pravilnik o elektronskem evidentiranju delovnega časa (EEDČ),
 Navodila za hranjenje dokumentarnega gradiva in klasifikacijski načrt,
 Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
 Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
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 Pravilnik o službenih prenosnih računalnikih.
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
Zavod ima iz svojih Strateško - razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje:
Na strokovnem področju želimo pridobiti zadostno število kompetentnih strokovnjakov za izvajanje našega
programa, zagotoviti ustrezno interno ali zunanje izobraževanje vseh naših zaposlenih v skladu z našimi
finančnimi zmožnostmi, ki so žal vse manjše ob vse večjih zahtevah predvsem ministrstva za zdravje (urgentni
centri in služba NMP) po izobraževanju, ki ga niti finančno niti organizacijsko še nekaj let ne bo možno
izpeljati. Zaenkrat zagotavljamo izobraževanja po naših planih in internih aktih.
Na pedagoškem področju bomo nadaljevali z izobraževanjem predvsem drugih kadrov in z omogočanjem
opravljanja pripravništva tistim kadrom, za katere dobimo ustrezna finančna sredstva. Še vedno imamo status
učne ustanove, žal pa nimamo več svojega mentorja za specializante splošne in družinske medicine, ostaja le
mentorstvo za ginekologijo in porodništvo ter seveda mentorstvo naših diplomiranih medicinskih sester za
usposabljanje zdravstvenih tehnikov.
Na raziskovalnem področju sodelujejo nekateri zaposleni po pogodbah z raziskovalnimi ustanovami,
predvsem na področju raziskave ev. stranskih učinkov določenih zdravil.
Povezave in sodelovanja s sosednjimi zdravstvenimi domovi in predvsem Splošno bolnišnico Trbovlje ter
ustanoviteljico Občino Trbovlje potekajo že celo leto, predvsem razgovori o delovanju urgentnega centra,
kamor bi se po prvotnem, nerealiziranem Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju:
Pravilnik o NMP), priključili vsi regijski ZD. Novembra leta 2015 je bil s strani ministrstva za zdravje sprejet
trenutno veljavni Pravilnik o NMP, ki pa pušča dejavnost vseh sosednjih ZD takšno, kot je bila do sedaj, le
NMP ZD Trbovlje kot bolnišnici najbližji zdravstveni dom se mora priključiti Splošni bolnišnici Trbovlje in
izvajati službo NMP v modro zelenem sektorju urgentnega centra. Urgentni center je bil odprt 23.12.2015,
1.1.2016 smo morali svoje prostore zaenkrat le v času dežurstva zapreti in se z dejavnostjo preseliti v prostore
bolnišnice. Preselitev ni bila enostavna, prostori v bolnišnici so bistveno manjši kot pri nas, nastali so seveda
tudi stroški zaradi zagotavljanja zdravil in ostalega materiala na dveh lokacijah. Čez dan zaenkrat ob
pomanjkanju zdravnikov in ob nesodelovanju vseh zdravstvenih domov ne moremo seliti urgentne dejavnosti
iz ZD Trbovlje.
Na področje financiranja žal ne moremo veliko vplivati, tudi od naše ustanoviteljice si vsaj v bodoče ne upamo
pričakovati veliko, smo pa kljub temu v zadnjih mesecih tega leta naredili vsaj elaborate in načrte za celovito
prenovo in sanacijo hiše, v skladu z naslednjo točko.
Področje prostorske ureditve in opreme (izgradnje): želja in planov je veliko, finančna sredstva žal omejena in
še ne povsem znana, torej bomo delali tisto, kar bo najpotrebnejše za varstvo naših uporabnikov in seveda
tudi zaposlenih.
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV






Pozitivno poslovanje je realizirano.
Izpolnjevanje programa dela: realizirano z minimalnimi odstopanji, ki so posledica pomanjkanja kadra.
Širitev zdravstvene dejavnosti: realizirana.
Ohranitev in širitev specialistično ambulantne dejavnosti: realizirana.
Dolgoročna stabilnost zaposlenih, prerazporejanje lastnih kadrov na začasna ustrezna dela, kadar je
to potrebno
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
4.1. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
Tabela 1: Realizacija delovnega programa za leti 2015 in 2016
ENOTA

REAL.

FIN. NAČRT (DEL.PROGRAM)

2015

ZA LETO

1.870

31.12.2016

2016

REAL.

INDEKS

2016

REAL. 2016 / REAL. 2016 /
FN (DEL.
REAL. 2015
PR.) 2016

1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
a) Število K-jev iz storitev
SPLOŠNA AMBULANTA I
Št. opredeljenih oseb na dan
Št. oseb preventive - referenčna amb.
ZZZS: št. K

preventiva - referenčna amb.

1.744

ANEKS
5.161,00

3.508,00

3.508,00

5.473,00

106,05

156,01

26.523,05

25.612,43

25.612,43

26.954,70

101,63

105,24

1.894

31.12.2016

1.877

99,10

5.070,00

3.508,00

3.508,00

5.174,00

102,05

147,49

kurativa

32.083,55

25.612,43

25.612,43

28.858,80

89,95

112,67

Št. opredeljenih oseb na dan

1.823

31.12.2016

1.773

97,26

kurativa
SPLOŠNA AMBULANTA II
Št. opredeljenih oseb na dan
Št. oseb
preventive
preventive - referenčna amb.
ZZZS: št. K

preventiva - referenčna amb.

ANEKS

SPLOŠNA AMBULANTA III
Št. oseb preventive

196

Štev. pac. preven. razlika
ZZZS: št .K

preventiva

197

1

90

45,92

304

30.400,00

45,69

2.606,00

1.754,00

1.754,00

1.204,00

46,20

68,64

kurativa

29.575,80

25.612,43

25.612,43

26.282,15

88,86

102,61

Št. opredeljenih oseb na dan

2.017

31.12.2016

2.014

99,85

SPLOŠNA AMBULANTA IV
Št. oseb preventive - referenčna amb.
ZZZS: št. K

preventiva - referenčna amb.

ANEKS
5.304,00

3.508,00

3.508,00

5.434,00

102,45

154,90

kurativa

25.876,65

25.612,43

25.612,43

27.096,45

104,71

105,79

Št. opredeljenih oseb na dan

1.534

31.12.2016

1.504

98,04

39,00

3.508,00

3.508,00

3.926,00

10.066,67

111,92

kurativa

24.245,40

25.612,43

25.612,43

29.790,20

122,87

116,31

Št. opredeljenih oseb na dan

1.534

31.12.2016

1.511

98,50

SPLOŠNA AMBULANTA V
Št. oseb preventiv - referenčna amb.
ZZZS: št. K

preventiva-referenčna amb.

ANEKS

SPLOŠNA AMBULANTA VI
Št. oseb preventiv - referenčna amb.
ZZZS: št. K

preventiva-referenčna amb.
kurativa

ANEKS
4.329,00

3.508,00

3.508,00

4.355,00

100,60

124,14

22.558,10

25.612,43

25.612,43

25.011,20

110,87

97,65

356

31.12.2016

356

100,00

27.167,50

30.237,00

30.237,00

32.184,50

118,47

SPLOŠNA AMBULANTA VII DUFS
Št. opredeljenih oseb na dan
ZZZS

kurativa

106,44

SPLOŠNA AMBULANTA VIII

9

Št. opredeljenih oseb na dan
Št. oseb preventiv - referenčna amb.
Štev. pac. preven. razlika
ZZZS: št. K

preventiva-referenčna amb.

1.364

31.12.2016

78

ANEKS

1.453

106,52
0,00

0
1.020,00

2.192,50

1.754,00

560,00

54,90

25,54

kurativa

22.904,70

25.612,43

25.612,43

27.256,15

119,00

106,42

Št. opredeljenih oseb na dan

12.392

31.12.2016

12.232

98,71

SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE
Št. oseb preventive

350

Št. pac .preven. razlika
ZZZS: št. K

preventiva

81

197
ANEKS
21.048,00

90

25,71

304

375,31

23.529,00

21.486,50

kurativa

210.934,75

209.524,01

209.524,01 223.434,15

105,93

Št. opredeljenih oseb na dan

3.468

31.12.2016

3.323

95,82

45,69

26.126,00
106,64

OTROŠKO - ŠOLSKI DISPANZER
ZZZS: št. K

preventiva

27.449,65

26.715,00

26.255,75

95,65

98,28

kurativa

65.749,05

92.535,00

67.279,30

102,33

72,71

5.285

97,91

1.240,00

1.310,00

1.094,00

88,23

83,51

25.466,95

32.113,00

22.919,70

90,00

71,37

DISPANZER ZA ŽENE
Št. opredeljenih oseb na dan
ZZZS: št. K

preventiva
kurativa

5.398

31.12.2016

SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v
OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI
ZZZS

354.369,40

RAZVOJNA AMBULANTA - EVIDENČNO

2.429,63

383.245,01 367.108,90
PAVŠAL

3.405,04

140,15

720

168,22

34.909,00

117,30

CENTER ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ
1. DEŽURNA SLUŽBA 2
a)Število primerov

PAVŠAL
428

435

165,52

2. MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠ. VOZILA
Število KM
ZZZS

PAVŠAL
NUJNI PREVOZI

29.761,00

PEDOPSIHIATER
Število pregledov
SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS

točke

90

111

70

77,78

63,06

509

650

729

143,22

112,15

599

761

799

133,39

104,99

23.246,50

29.131,00

30.177,70

129,82

103,59

19.778,55

18.674,00

20.888,06

105,61

111,86

PSIHOLOŠKA SLUŽBA V
OTROŠKO-ŠOLSKEM DISPANZERJU
ZZZS
PSIHIATRIČNA AMBULANTA
Število pregledov
SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS

točke

862

753

846

98,14

112,35

4.854

5.092

4.743

97,71

93,15

5.716

5.845

5.589

97,78

95,62

68.515,71

69.465,00

67.649,54

98,74

97,39
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PSIHOLOG
ZZZS

4.994,80

OSTALO

1.731,00

12.449,00

9.756,98

195,34

2.669,37

154,21

78,38

KLUB ZA ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV
ZZZS

1.260,00

1.500,00

1.364,01

108,25

90,93

6.880,00

6.885,00

6.752,00

98,14

98,07

3.971,00

4.050,00

4.048,00

101,94

99,95

Število pregledov

1.456

1.301

1.401

96,22

107,69

ZZZS

1.285

1.323

1.209

94,09

91,38

2.741

2.624

2.610

95,22

99,47

točk

13.295,85

13.541,00

14.205,50

106,84

104,91

OSTALO točk

1.284,89

1.092,21

85,00

PATRONAŽA
ZZZS
NEGA BOLNIKA NA DOMU
ZZZS
DERMATOLOG
točk

SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS

OTOLOG
Število pregledov

1.172

961

1.274

108,70

132,57

888

730

1.025

115,43

140,41

2.060

1.691

2.299

111,60

135,96

16.646,05

13.665,00

20.321,56

122,08

148,71

Število pregledov

2.056

1.595

1.713

83,32

107,40

ZZZS

4.053

3.440

3.759

92,75

109,27

ZZZS

točk

SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS

točk

OSTALO točk
OKULIST
točk

SKUPAJ PREGLEDI

6.109

5.035

5.472

89,57

108,68

točk

76.275,42

65.539,00

69.475,79

91,09

106,01

OSTALO točk

8,53

18,39

215,59

ZZZS

CENTER ZA PREPREČEVANJE IN
ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

PAVŠAL

Dispanzer medicine dela:
Po normativu ZZZS
MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA

29.780,84

31.000,00

28.312,70

95,07

91,33

5.470,00

8.000,00

5.940,00

108,59

74,25

17.225

15.956

16.769

97,35

105,10

234.899,00 244.639,14

SKUPAJ ŠTEVILO TOČK
Število spec. pregledov
ZZZS

točk

234.863,88

104,16

104,15

OSTALO točk

38.275,26

39.000,00

38.032,67

99,37

97,52

8.864,00

PAVŠAL

7.679,70

86,64

124

94

87

70,16

92,55

49

55

33

67,35

60,00

ZDRAVSTVENA VZGOJA
ZZZS
2. ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
ORTODONT
ZZZS število novih primerov
število zaključenih primerov

11

št. čakajočih
ZZZS

97.059,96

125

24

97.149,00

96.958,67

19,20

1.493

95,16

32.060,00

33.274,56

101,23

235,77

86,86

99,90

99,80

OTROŠKA ZOBNA AMB. I
Št. opredeljenih oseb na dan
ZZZS

1.569

31.12.2016

32.869,19

OSTALO

271,45

103,79

OTROŠKA ZOBNA AMB II
Št. opredeljenih oseb na dan
ZZZS

1.060

31.12.2016

1.023

96,51

32.060,00

32.859,08

101,08

1.137

104,99

32.060,00

32.388,46

100,09

1.182

120,86

47.339,00

45.156,29

89,61

1.537

100,46

47.339,00

52.410,27

104,16

1.815

104,55

47.339,00

52.438,96

104,40

1.075

100,28

38.905,80

47.339,00

40.804,47

104,88

86,20

2.247,37

2.905,00

2.333,10

103,81

80,31

9.262

102,59

385.590,00 386.290,76

100,43

32.508,86

102,49

OTROŠKA ZOBNA AMB. III
Št. opredeljenih oseb na dan
ZZZS

1.083

31.12.2016

32.360,80

101,02

ZOBNA AMBULANTA III
Št. opredeljenih oseb na dan
ZZZS

978

31.12.2016

50.391,46

95,39

ZOBNA AMBULANTA IV
Št. opredeljenih oseb na dan
ZZZS

1.530

31.12.2016

50.318,77

110,71

ZOBNA AMBULANTA V
Št. opredeljenih oseb na dan
ZZZS

1.736

31.12.2016

50.231,02

110,77

ZOBNA AMBULANTA VI
Št. opredeljenih oseb na dan
ZZZS

1.072

31.12.2016

PANOREX
OSTALO
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE
Št. opredeljenih oseb na dan
ZZZS

9.028
384.645,86

ŠOLSKA PREVENTIVA - ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

31.12.2016

100,18

4.883

PAVŠAL

4.322

88,50

s spremljevalcem - točke

145.072

104.433

199.095

137,24

sanitetni prevozi - točke

32.144

44.457

37.166

115,62

83,60

14.329

10.000

17.609

122,89

176,09

194.417

155.458

167.389

86,10

107,67

2.105,64

2.100,00

2.340,44

111,15

111,45

delavnica - zdravo hujšanje

2,00

2

2,00

100,00

100,00

delavnica - da, opuščan kajenje

2,00

1

1,00

50,00

100,00

delavnica - zdrava prehrana

3,00

2

2,00

66,67

100,00

delavnica - telesna dej. gibanje

3,00

2

2,00

66,67

100,00

3. REŠEVALNA SLUŽBA
Število km
ZZZS
DIALIZA

NENUJNI PREVOZI

PREVOZI BOLNICA - točke
SANITETNI PREVOZI - ostali - točke
4. FIZIOTERAPIJA

190,64

5. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

12

krajša delavnica - življenjski slog

9,00

9

9,00

100,00

100,00

krajša delavnica - test hoje 1x

8,00

8

8,00

100,00

100,00

krajša delavnica - dejavniki tveganja

8,00

8

8,00

100,00

100,00

ind.svet."da,opuščam kajenje

4,00

4

4,00

100,00

100,00

delavnica - podpora pri spoprijemanju z depresijo

2,00

2

2,00

100,00

100,00

delavnica - podpora pri spoprijemanju s tesnobo

0,00

1

1,00

-

100,00

delavnica - spoprijemanje s stresom

0,00

2

2,00

-

100,00

tehnike sproščanja
SKUPAJ

0,00

6

6,00

-

100,00

41,00

47

47,00

114,63

100,00

Zavod ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev vsako leto sklenjeno pogodbo z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) na podlagi Splošnega dogovora za posamezno
pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora zavod
realizirati za plačilo programa.
V letu 2016 je zavod pridobil novo referenčno ambulanto za splošno ambulanto VIII., ki je začela delovati s
01.10.2016. Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016 je doprinesel financiranje dveh okrepljenih
ambulant.
Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 je doprinesel
spremembe na področju specialističnih ambulant. Pedopsihiatrična ambulanta je z mesecem novembrom
pridobila povečan obseg programa oziroma natančneje; povečanje števila točk za kar 9.001, povečanje števila
prvih obiskov za 34 pacientov in ponovnih obiskov za 201 pacienta. Skupno število prvih in ponovnih obiskov v
pedopsihiatrični ambulanti je povečano za 235 pacientov, kar je več v primerjavi z mesecem oktobrom 2016. Z
mesecem novembrom se je zmanjšal obseg dela za 6.684 točk na področju klinične psihologije. Področje
klinične psihologije je vezano na delo psihološke službe v otroško – šolskem dispanzerju, psihologa in kluba
zdravljenih alkoholikov. Psihološka služba v otroško – šolskem dispanzerju je z mesecem novembrom
zmanjšala obseg dela za 4.006 točk in ambulanta psihologa za 2.678 točk. Okulistična ambulanta je v mesecu
novembru ohranila enako število točk kot v mesecu oktobru in sicer v višini 65.539, povečan pa je bil obseg
prvih pregledov za 70 pacientov in ponovnih pregledov za 151 pacientov. Okulistična ambulanta ima tako
skupno povečan obseg prvih in ponovnih obiskov pacientov za 221 ter nespremenjen obseg točk v višini
65.539.
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
SPLOŠNE AMBULANTE, HIŠNI OBISKI IN ZDRAVLJENJE NA DOMU
Služba splošne medicine je namenjena predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo
osebnega zdravnika tudi otroci in šolarji. V sklopu splošnih ambulant delujejo referenčne ambulante.
Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine, ki ima razširjeni tim zdravstvenega osebja; paciente
tako v referenčni ambulanti poleg zdravnika in srednje medicinske sestre spremlja tudi diplomirana medicinska
sestra. Temeljni namen je dvig kakovosti timske obravnave pacientov, doseganje kazalnikov kakovosti in
povečanje preventivne obravnave.
V dejavnosti Splošnih ambulant, hišnih obiskov in zdravljenja na domu je bila realizacija v letu 2016 višja za
4,86 % v primerjavi z letom 2015. V tej dejavnosti je bila realizacija delovnega programa v letu 2016 tudi večja
v primerjavi z načrtovanim in sicer za 6,43 %. Višja realizacija v letu 2016 je posledica pridobitve dodatne
referenčne ambulante, preseženega delovnega programa v preventivni in kurativni dejavnosti, ta presežek pa
znaša 2.597 točk v preventivni in 7.483 točk v kurativni dejavnosti splošnih ambulant.
SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU
Zavod zagotavlja zdravstveno varstvo v ambulantah v socialnovarstvenem zavodu in sicer v Domu
upokojencev Franc Salamon Trbovlje, enoti Trbovlje in dislocirani enoti Prebold.
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V dejavnosti Splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu je bila realizacija v letu 2016 v primerjavi z
letom 2015 večja za 18,47 % oz. za 5.017 K-jev v primerjavi z letom 2015. Za 4,54 % je bila realizacija v letu
2016 večja v primerjavi z načrtom delovnega programa za leto 2016 oz. za 1.399 točk.
CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG
Delo z odvisniki poteka od prvega informativnega pogovora z uporabnikom drog, pogovora s straši / svojci
uživalcev, določitve individualne terapije, individualne psihoterapije zasvojenih, vključno z njihovimi družinami,
do dajanja informacij po telefonu, preventivnega delovanja v okoljih potencialnih uživalcev (šole, posebne
skupine). Center nudi informacije različnim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s
problematiko odvisnosti. V centru se pri pacientih, ki so vključeni v vzdrževalno substitucijski program, izvajajo
hitri urinski testi na prisotnost prepovedanih drog. Po potrebi se pacienti napotijo še na druge laboratorijske
preiskave, kot so testiranja na HIV, hepatitis A, B, C in hemogram. Izvaja se preventivno cepljenje proti
hepatitisu B. ZZZS program plačuje v pavšalu, zato teh storitev ne zaračunavamo ZZZS-ju posebej. O vsebini
in obsegu opravljenega programa poročamo ZZZS-ju dvakrat letno na obrazcih, ki jih predpiše ZZZS, in sicer v
45 dneh po koncu poročevalskega obdobja. Skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega
varstva (evidenca obravnave uživalcev drog) redno do desetega v mesecu za pretekli mesec zavod na NIJZ
pošilja izpolnjene obrazce o evidenci uporabnikov prepovedanih drog. Realizacija je bila v letu 2016 100,0 %.
DISPANZER ZA ŽENSKE
Dispanzer za ženske izvaja zdravstveno varstvo žensk. Izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo. V
dejavnosti Dispanzerja za ženske je bila realizacija v letu 2016 za 10,00 % manjša kot v letu 2015. V
primerjavi z finančnim načrtom je bila realizacija v letu 2016 manjša za 28,63 %. Izvajanje preventive je bilo v
primerjavi z letom 2015 manjše za 11,77 %, glede na finančni načrt za leto 2016 pa manjše za 17,68 %.
OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER
Dejavnost otroškega dispanzerja je namenjena otroški populaciji in obsega celostno zdravstveno varstvo
predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo, tako preventivno kot kurativno. V dejavnosti Otroškega in
šolskega dispanzerja – kurativa je bila realizacija v letu 2016 večja za 2,33 % v primerjavi z letom 2015 in za
27,07 % manjša z načrtovanim. V dejavnosti Otroški in šolski dispanzer – preventiva je bila realizacija v letu
2016 manjša za 4,35 % v primerjavi z letom 2015 in za 3,44 % manjša v primerjavi z načrtovanim.
RAZVOJNA AMBULANTA
Namenjena je spremljanju razvoja otrok z rizičnimi ob porodnimi dejavniki, nudenju zgodnje obravnave in
nadaljnje pomoči otrokom z motnjami v razvoju in njihovim družinam. V tej ambulanti otroka pregleda razvojni
pediater. V primeru lažjih motenj dobijo starši le priporočila za ravnanje z otrokom in vzpodbujanje v domačem
okolju. ZZZS program plačuje v pavšalu, zato teh storitev zavod ne zaračunava posebej. O vsebini in obsegu
opravljenega programa zavod poroča ZZZS-ju in Ministrstvu za zdravje dvakrat letno na obrazcih, ki jih
predpiše ZZZS, in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja. V dejavnosti Razvojne ambulante je bila
realizacija v letu 2016 enaka realizaciji iz leta 2015. Plan v letu 2016 je bil 500 število obravnav oz. obiskov,
kar predstavlja tudi 100,0 % izpolnjen plan v primerjavi z realizacijo v letu 2016.
ZDRAVSTVENA VZGOJA
Program zdravstvene vzgoje za odrasle zavodu ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije
zdravja, zdravstvene vzgoje in svetovanja za zdravje. Izjema so le delavnice, ki niso plačane v pavšalu. Zavod
izvaja delavnice kot so: delavnica zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost – gibanje, skupinsko
svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za
tveganje pitja alkohola, življenjski slog, preizkus hoje na 2 km, dejavniki tveganja, podpora za spoprijemanju z
depresijo, podpora pri spoprijemanju s tesnobo, spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja. Poleg že
omenjenih delavnic se izvajajo tudi druge zdravstveno vzgojne delavnice: delavnice za otroke in šolarje
(droge, spolna vzgoja, prehrana, gibanje, šola astme za odrasle in otroke, šola za starše in druge). O realizaciji
programa zavod poroča ZZZS – ju dvakrat letno in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja.
Realizacijo delavnic zavod poroča vsak mesec. V dejavnosti Zdravstvene vzgoje je bila realizacija delavnic
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večja v letu 2016 za 14,63 % v primerjavi z letom 2015. Načrt za leto 2016 je bil 41 predavanj, delavnic,
svetovanj. Realizacija 2016 je bila v primerjavi z planom delovnega programa za leto 2016 večja prav tako za
14,63 %.
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA
Dispanzer medicine dela, prometa in športa izvaja naloge v skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravja
pri delu, glede na sklenjene pogodbe in konkretna naročila pogodbenih partnerjev in sicer: preventivne
preglede delavcev (predhodne, obdobne, ciljne, izdelava spričeval), preventivne preglede udeležencev v
prometu, preventivne preglede o telesni in duševni zmožnosti posameznika za dovoljenje posesti ali nošenja
orožja, okvirne analize in zdravstvene ocene delovnega mesta, pripravo delovne dokumentacije posameznikov
za invalidsko komisijo pred in po oceni, sodelovanje z delodajalci v zvezi z organizacijo delovnega procesa z
vidika varstva pri delu, sodelovanje z delodajalci v procesu poklicne rehabilitacije ter ugotavljanja možnosti
izbire ustreznega dela za invalide. V dejavnosti Medicina dela je realizacija za leto 2016 manjša za 4,93 % v
primerjavi z letom 2015. Plan za leto 2016 je bil 31.000 točk. Realizacija v letu 2016 je bila 8,67 % manjša v
primerjavi z načrtovanim.
DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
PATRONAŽNA SLUŽBA
Patronažno varstvo obravnava pacienta v njegovem domačem okolju v času zdravja, ob prisotnosti bolezni in
rehabilitaciji in s tem izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo v lokalni skupnosti. V dejavnosti
Patronaže je bila v letu 2016 za 1,86 % manjša realizacija v primerjavi z letom 2015. Ciljni normativ za leto
2016 za patronažno službo je 6.885 primerov. Realizacija je bila v primerjavi z načrtovanim manjša za 1,93 %.
NEGA NA DOMU
Pri negi na domu je število obiskov odvisno od naročil osebnega zdravnika ali specialista, ki z naročilom
določi, kdaj, kaj in kako dolgo določeno storitev izvajati. Delo izvaja zavod vsak dan, od ponedeljka do petka in
tudi ob sobotah. V dejavnosti Nege na domu je bilo v letu 2016 za 1,94 % večja realizacija v primerjavi z letom
2015. Ciljni normativ za leto 2016 za nego na domu je 4.050 primerov. V primerjavi z finančnim načrtom 2016
je realizacija v letu 2016 manjša za 0,05 %.
KLINIČNA PSIHOLOGIJA
Klinični psiholog uporablja znanje psihologije za zdravljenje čustvenih in vedenjskih težav, ki so posledica
življenjskih stresov in se pojavljajo v obliki strahov, depresij in drugih čustvenih motenj.
Osrednja dejavnost specialista klinične psihologije je klinično psihološka in nevropsihološka diagnostika otrok,
mladostnikov, odraslih in ostarelih z razvojnimi, duševnimi in telesnimi težavami, z duševnimi in vedenjskimi
motnjami ter z obolenji in poškodbami centralnega živčnega sistema. Širok obseg dela predstavlja
psihoterapevtska obravnava otrok, mladostnikov in odraslih v obliki individualne, skupinske in družinske
terapije ali terapije parov. V dejavnosti Klinične psihologije je bila realizacija v letu 2016 večja za 23,70 % v
primerjavi z letom 2015. Ciljni normativ za leto 2016 za klinično psihologijo je bil 37.740 točk. Realizacija leta
2016 je bila v primerjavi z načrtovanim manjša za 18,8 %.
SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST
DERMATOLOGIJA
Dermatologija je veda, ki se ukvarja z zdravljenjem najrazličnejših kožnih bolezni. V dejavnosti Dermatologije
je bila realizacija v letu 2016 za 6,84 % večja v primerjavi z letom 2015 in za 4,91 % večja v primerjavi z
načrtovanim. Dejavnost dermatologije je bila planirana v letu 2016 v obsegu 13.541 točk.
OKULISTIKA
Okulistika ali oftalmologija je veja medicine, ki deluje na področju zdravljenja očesnih bolezni otrok, mladine in
odraslih. Obsega odkrivanje, zdravljenje in vodenje očesnih bolezni, pa tudi preventivne očesne preglede, ki
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so velikega pomena zlasti pri nekaterih kroničnih boleznih, kot sta sladkorna bolezen in povišan krvni pritisk. V
okulistični ambulanti opravljajo prve in ponovne preglede. V dejavnosti Okulistike je bila realizacija v letu 2016
za 8,91 % manjša v primerjavi z letom 2015 in za 10,87 % večja od načrtovane. Dejavnost okulistike je bila
planirana v letu 2016 v obsegu 62.666 točk.
OTORINOLARINGOLOGIJA
Otorinolaringologíja je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni glave, grla, vratu, nosu in ušes. V
dejavnosti Otorinolaringologija je bila realizacija v letu 2016 za 22,08 % večja v primerjavi z letom 2015 in za
48,71 % večja od načrtovane. Dejavnost otorinolaringologije je bila planirana v letu 2016 v obsegu 13.665
točk.
PEDOPSIHIATRIJA
Cilj dispanzerske dejavnosti pedopsihiatrije je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in
njihovih družin, ozaveščanje širše družbene skupnosti ter vzgojno izobraževalno delo. Pravilna in pravočasna
obravnava otroka s psihično motnjo ne pomeni samo zdravljenje motnje same, pač pa predstavlja tudi
preventivo razvoja psihopatologije v odrasli dobi in neredko tudi rehabilitacijo otroka in družine v širšem
socialnem okolju. V dejavnosti Pedopsihiatrije je bila realizacija v letu 2016 za 29,81 % večja v primerjavi z
letom 2015 in za 49,91 % večja od načrtovane. Dejavnost pedopsihiatrije je bila planirana v letu 2016 v
obsegu 20.130 točk.
PSIHIATRIJA
Zasavska regija sodi med najbolj ogrožene v Sloveniji – visoka suicidalnost, socialne stiske, neugodna
starostna struktura, slabe perspektive pri zaposlovanju itd. To se odraža v večjemu pritisku na psihiatrične
ambulante, obenem pa postajamo vse bolj senzitivni za začetne psihične motnje z možnostjo pravočasne
adekvatne obravnave z namenom preprečevanja kronifikacije. Tudi osebni zdravniki so bolje educirani,
psihične motnje odkrivajo prej in pogosteje, jih ustrezno zdravijo ter usmerjajo k psihiatrom. V dejavnosti
Psihiatrije je realizacija v letu 2016 manjša za 1,26 % v primerjavi z letom 2015 in za 2,61 % manjša od
načrtovane. Dejavnost psihiatrije je bila planirana v letu 2016 v obsegu 69.465 točk.
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE
Dejavnost na odraslem zobozdravstvu zajema populacijo od 19. leta starosti dalje in je tako namenjena odrasli
in starejši populaciji. Program zobozdravstvene dejavnosti se realizira na odraslem zobozdravstvu v razmerju
50 % konzervativa, 50 % protetične storitve. V Zobozdravstveni dejavnosti za odrasle je bila realizacija v letu
2016 za 0,51 % večja v primerjavi z letom 2015 ter za 0,77 % večja v primerjavi z načrtovanim.
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA MLADINO
Dejavnost otroškega in mladinskega zobozdravstva zajema populacijo do 19. leta starosti. Program se deli na
kurativno in preventivno dejavnost. Preventivne dejavnosti so sistematski pregledi otrok. Kurativna dejavnost
zajema sanacijo kariesa in drugih bolezenskih stanj ustne votline ter pravočasno napotitev otrok in mladine k
ustreznim specialistom, kadar je to potrebno. V Zobozdravstveni dejavnosti za mladino je bila realizacija v letu
2016 za 0,80 % večja v primerjavi z letom 2015 in za 2,44 % večja v primerjavi z načrtovanim.
ORTODONTIJA - ZOBNA IN ČELJUSTNA ORTOPEDIJA
Število zobnih in čeljustnih nepravilnosti pri sodobnem človeku hitro narašča, zato ima preventivna ortodontija
vse večji pomen. Cilj zobne in čeljustne ortopedije je skladen razvoj obraza. Zobna in čeljustna ortopedija oz.
ortodontija opravlja preventivno in kurativno specialistično dejavnost. V dejavnosti Ortodontije je bila realizacija
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v letu 2016 za 0,10 % manjša v primerjavi z letom 2015 in za 0,20 % manjša v primerjavi z načrtovanim
planom.
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
Zobozdravstvena vzgoja se izvaja v vseh starostnih obdobjih. Začne se že pri predavanjih v materinski šoli,
kjer predava zdravnik dentalne medicine nosečnicam. Nadalje se izvaja pri preventivnih sistematskih pregledih
tako predšolskih kot tudi šolskih otrok, v šolah in vrtcih pa zobna asistentka predava o pravilnem čiščenju zob.
Otroci v osnovnih šolah sodelujejo v akciji Tekmujemo za čiste zobe. ZZZS plačuje program v pavšalu. O
vsebini in obsegu opravljenega programa poroča zavod ZZZS dvakrat letno.
REŠEVALNI PREVOZI
NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM
Nenujni reševalni prevoz je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali
zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca. V dejavnosti Reševalnih prevozov je bila pri Nenujnih reševalnih
prevozov s spremljevalcem realizacija v letu 2016 za 37,24 % večja v primerjavi z letom 2015 in za 90,64 %
večja v primerjavi z načrtovanim.
SANITETNI PREVOZI NA/Z DIALIZE
Sanitetni prevoz je prevoz pacienta, ki med prevozom ne potrebuje spremstva ali oskrbe, prevoz z javnim
prevoznim sredstvom ali osebnim vozilom pa bi lahko bil za njegovo zdravje škodljiv. V dejavnosti Reševalnih
prevozov je bila realizacija pri Sanitetnih prevozih na /z dialize za 15,62 % večja v primerjavi z letom 2015 in
za 16,4 % nižja v primerjavi z načrtovanim.
OSTALI SANITETNI PREVOZI
V dejavnosti Reševalnih prevozov je bila realizacija v letu 2016 pri Ostalih sanitetnih prevozih manjša za 11,38
% v primerjavi z letom 2015 in za 11,81 % večja v primerjavi z načrtovanim.
Številčno je prikazana realizacija delovnega programa v obrazcu 1: Delovni program 2015 – ZD.
4.2. POSLOVNI IZID
Tabela 2: Poslovni izid po letih v EUR
v EUR, brez centov

INDEKS
NAZIV

INDEKS

Real. 2015

FN 2016

Real. 2016

CELOTNI PRIHODKI

4.958.652

4.889.000

5.256.529

106,0

107,5

CELOTNI ODHODKI

4.719.637

4.889.000

4.910.010

104,0

100,4

239.015

0

346.519

145,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

239.015

0

346.519

145,0

0,0

0,0482

0,0000

0,0659

136,8

0,0

POSLOVNI IZID
Davek od dohodka pravnih oseb
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM
DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH
OSEB
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA
V CELOTNEM PRIHODKU

Real. 2016 / Real. 2016 /
Real. 2015
FN 2016
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Slika 2: Poslovni izid po letih v EUR

5. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI
Služba Nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP), ki je sestavni del mreže javne zdravstvene službe na
primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in
nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Služba NMP se na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti organizira tako, da je zagotovljeno neprekinjeno delovanje, in sicer v času
dežurne službe ali ob redni ambulantni dejavnosti ali kot posebna enota v skladu z merili in mrežo, določeno s
Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči.
Služba NMP vključuje tudi prevoz z nujnimi reševalnimi vozili za prevoz bolnikov v enotah B in B-ok in prevoz
z reanimobili, ki se uporablja v enoti C in PHE. V službo NMP morajo biti vključeni vsi zdravniki, ki opravljajo
javno zdravstveno službo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti kot osebni zdravniki. Ravno tako so lahko v
službo NMP vključeni tudi zdravniki, ki delujejo na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti in so strokovno
usposobljeni za izvajanje NMP.
Za leto 2015 je imel zavod z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije podpisano pogodbo za 1 tim
Nujne medicinske pomoči – enota C in za 0,60 tima Nujnih reševalnih prevozov. V letu 2016 pa so se te
dejavnosti preimenovale v Dežurno službo 2 – 1 tim in Mobilna enota nujnega reševalnega vozila – 1,6 tima.
Nočna, sobotna in nedeljska izmena ter prazniki delovanja zdravstvene dejavnosti za nujno medicinsko pomoč
je prestavljena iz zavoda v urgentni center Splošne Bolnišnice Trbovlje.
Tabela 3: Prihodki in odhodki službe nujne medicinske pomoči

NAZIV
PRIHODKI
ODHODKI

Real. 2015
850.489
670.807

FN 2016
852.802
852.802

INDEKS
INDEKS
Real.2016/ Real.2016/
Real.2015
FN 2016
902.034
106,1
105,8
668.366
99,6
78,4

Real. 2016
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Celotni prihodki v letu 2016 iz te dejavnosti so znašali 902.034 EUR, kar je za 6,1 % več v primerjavi z letom
2015 in za 5,8 % več v primerjavi z načrtovanimi prihodki za leto 2016.
Celotni odhodki v letu 2016 iz te dejavnosti so znašali 668.366 EUR, kar je za 0,4 % manj v primerjavi z letom
2015 in za 21,6 % manj v primerjavi z načrtovanimi odhodki za leto 2016.
V letu 2016 je bilo v nujni medicinski pomoči opravljenih 39.292 delovnih ur, kar je za 3,6 % več kot leta 2015
in za 18,3 % manj od načrtovanega.
6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja je izražena v spodnji tabeli Finančni kazalniki poslovanja za
leti 2015 in 2016.
6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Pri analizi poslovanja smo podatke za leto 2016 primerjali s podatki zavoda za leto 2015 in pripravili naslednje
finančne kazalnike.
KAZALNIK
1. Kazalnik gospodarnosti
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku
3. Stopnja odpisanosti opreme
4. Delež terjatev v celotnem prihodku
5. Kazalnik zadolženosti
6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z
gibljivimi sredstvi
7. Prihodkovnost sredstev

LETO 2015
1,05
0,04
0,83
0,02
0,17

LETO 2016
1,07
0,04
0,83
0,04
0,16

2,09

2,78

0,97

1,01

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
Kazalnik gospodarnosti kaže intenzivnost odmikanja prihodkov od odhodkov, večje odmikanje pomeni
boljšo gospodarnost pri celotnem poslovanju zavoda. Leta 2016 je v primerjavi z letom 2015 višji za 2
odstotni točki.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
Strošek amortizacije je bil v primerjavi s celotnimi prihodki v letu 2016 enak kot leta 2015.
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena
osnovna sredstva AOP 006)
Zavod prikazuje stopnjo odpisanosti opreme v višini 83 %, tako v letu 2015 kot v letu 2016. Gre za
opremo in druga opredmetena osnovna sredstva kot so medicinska in nemedicinska osnovna
sredstva ter drobni inventar.
4. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni
prihodki AOP 870)
Delež terjatev, brez dobroimetja pri bankah in drugih finančnih institucijah ter denarnih sredstev v
blagajni v celotnem prihodku je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 višja za 2 odstotni točki, kar
pomeni, da ni ogrožena likvidnost zavoda.
5. Kazalnik zadolženosti = (tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / obveznosti do virov sredstev AOP
060). Večja kot je vrednost kazalnika, večja je stopnja zadolženosti. Vse obveznosti, ki jih ima zavod
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do zaposlenih, do dobaviteljev, do uporabnikov enotnega kontnega načrta v primerjavi z vsemi
obveznostmi, vključno z lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi, so v letu 2016 nižje kot v letu 2015
in znaša kazalnik zadolženosti 0,16.
6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034))
Zavod tako v letu 2015 kot tudi v letu 2016 s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriva kratkoročne
obveznosti, ki jih ima do svojih zaposlenih in dobaviteljev.
7. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni
vrednosti AOP 002+004+006)
Tekoči prihodki iz poslovanja so v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 višji, kar pomeni, da v letu 2016
pokrivajo nabavno vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev, nepremičnine ter opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev.
7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Zdravstveni dom Trbovlje je javni zavod z letnimi prihodki nad 2,1 mio EUR, zato mora zagotoviti notranje
revidiranje sistema nadzora javnih financ vsako leto.
Revizijska družba je v spremnem pismu v povezavi z opravljenim notranjim revidiranjem za leto 2015 zapisala:
”Na osnovi Pogodbe o notranjem revidiranju za leto 2015, sklenjene med Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, Trbovlje in revizijsko družbo REVIZIJSKI CENTER d.o.o., Ljubljana smo v času od 12.9.2016 do
20.9.2016 (deloma pri naročniku, deloma v prostorih revizijske družbe) opravili notranji nadzor javnih financ za
leto 2015 v skladu z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih
financ (Ur. List RS, št. 72/2002).
Revidiranje je potekalo z namenom presoditi zakonitost delovanja v Zdravstvenem domu Trbovlje (v
nadaljevanju: ZDT) in učinkovitost notranjega kontrolnega sistema. V postopek preveritve so bila zajeta
naslednja področja delovanja ZDT na letni ravni: Okolje kontroliranja, Računovodsko finančni sistem,
Delovanje sistema notranjih kontrol na področju nabave s postopki javnega naročanja, Delovanje sistema
notranjih kontrol na področju opravljanja storitev, Preveritev postavk bilance stanja na dan 31.12.2015,
Preveritev postavk izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje 1.1.2015 do 31.12.2015.
Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za obdobje 1.1.2015 do 31.12.2015 ugotavljamo, da
ima ZDT vzpostavljen notranji kontrolni sistem, da zagotavlja skladnost porabe javnih sredstev in finančnih
nakazil s finančnim načrtom, predpisi in internimi akti ter, da s kontrolnimi postopki, pred evidentiranjem
poslovnih dogodkov, zagotavlja pravilnost izkazanih postavk v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov
za obravnavano obdobje.
Vsa priporočila v povezavi z izboljšanjem sistema delovanja notranjih kontrol, ki so bila navedena pri
posameznih področjih in so bila predmet notranjega revidiranja v preteklih letih, je ZDT upošteval.
Nepravilnosti v pregledovanem letu 2015 nismo ugotovili, zato ni podanih novih priporočil.”
8. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
8.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA
8.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike
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Tabela 4: Realizacija kadra v deležih za leti 2015 in 2016

KADRI

STANJE
31.12.2015

ZDRAVSTVENI DELAVCI - SKUPAJ

STANJE

INDEKS

31.12.2016 stanje 2016 / stanje 2015

100,05

105,05

105,0

24,8
16,8
12,8
1
3
0
8
1
7

26,8
18,8
14,8
2
2
0
8
1
7

108,1
111,9
115,6
200,0
66,7
100,0
100,0
100,0

Specializanti
Zdravstvene nega
Medicinske sestre (dms, vms)
Tehniki zdravstvene nege
Pripravniki zdravstvene nege
Ostali (zobotehniki)
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI
Klinični psihologi specialisti
Specializanti klinične psihologije
Medicinski biokemiki specialisti
Fizioterapevti, nevrofizioterapevti
Laboratorijski tehniki

0
55,75
15
36
0
4,75
7,5
0
1
1
1
4

0
58,75
18
36
0
4,75
8,5
0
2
1
1
4

105,4
120,0
100,0
100,0
113,3
200,0
100,0
100,0
100,0

Pripravniki ostali zdravstveni delavci
Ostali (RTG ING.)
ZDRAVSTVENI SODELAVCI
Socialni delavci

0
0,5
12
0

0
0,5
11
0

100,0
91,7
-

0
0

0
0

-

Psihologi
Vozniki reševalci, SMS-reševalci

1
11

0
11

0,0
100,0

Pripravniki zdravstveni sodelavci
Ostali

0
0

0
0

-

14,5
1
0,5
5
2
7
0
114,55
125,55

13,5
2
0
5
1
7,5
0
118,55
124,64

93,1
200,0
0,0
100,0
50,0
107,1
103,5
99,3

Zdravniki in zobozdravniki
Zdravniki
Specialisti
Zdravniki
Specializanti
Pripravniki in sekundariji
Zobozdravniki
Specialisti
Zobozdravniki

Logopedi
Defektologi

NEZDRAVSTVENI DELAVCI
Administracija
Področje informatike
Ekonomsko področje
Kadrovsko - pravno in splošno področje
Področje tehničnega vzdrževanja
Ostalo
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI po normativu
Priznano št. zaposlenih po normativih
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Indeks realizacije št. zaposlenih/normativ

91,2

95,1

104,2

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s pripravniki in
specializanti)

117,55

120,55

102,6

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI (s tržno dejavnostjo)

115,99

119,99

103,4

Število in struktura zaposlenih
Na dan 31.12.2016 je bilo v zavodu zaposlenih skupaj 132 uslužbencev (upoštevani uslužbenci na daljšem
bolniškem in starševskem dopustu in uslužbenci, ki nadomeščajo le – te), od tega predstavlja delitev po spolu
25 (19 %) moških in 107 (81 %) žensk. 10 oseb je bilo zaposlenih za določen čas, kar predstavlja
nadomeščanje začasno odsotnih uslužbencev, pripravnike in specializante. Zavod pri vseh zaposlitvah za
določen čas skrbi, da postane strošek dela odsotnega delavca refundiran, šele nato izvede zaposlitev novega
uslužbenca; zgolj izjemoma, iz razloga zagotovitve nemotenega poteka dela, se izvede nadomestna zaposlitev
takoj po nastanku odsotnosti. Trenutno je v delovnem razmerju pri zavodu 18 zdravnikov (vključeni obe
specializantki, s 01.01.2017 pa je odšel na delo v drug zavod zdravnik specialist družinske medicine, zato v
številu ni vštet), pri čemer je 61 % starejših od 50 let. Zaposlujemo tudi dve specializantki in sicer eno s
področja družinske medicine in eno s področja pediatrije, s predvidenim zaključkom v letu 2020 (pediatrija) in v
letu 2019 (družinska medicina), tako da si lahko obetamo v prihodnosti nov, mladi kader. V letu 2016 je opravil
strokovni izpit naš štipendist, ki je opravljal delo v zavodu kot zdravnik po opravljenem sekundariatu in bo v
letu 2017 nastopil 4 – letno specializacijo iz družinske medicine ter se po končani le – tej tudi zaposlil v zavodu
kot specialist družinske medicine.
Tabela 5: Kadrovska struktura na dan 31.12.2016

STRUKTURA

ŠTEVILO

%

30

22,73

19

14,39

45

34,09

ZDRAVSTVENI (SO)DELAVCI3

20

15,15

NEZDRAVSTVENI DELAVCI4

18

13,64

132

100,00

ZDRAVNIKI1 IN ZOBOZDRAVNIKI
DIPLOMIRANE MED. SESTRE / DIPLOMIRANI
ZDRAVSTVENIKI
SREDNJE MED. SESTRE / ZDRAVSTVENI
TEHNIKI2

SKUPAJ

V prilogi tega poročila je objavljen Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 - ZD, iz katerega je razvidno
realizirano in načrtovano število zaposlenih. Na tem mestu podajamo pojasnilo, da je prišlo do razlike med
načrtovanim in realiziranim številom zaposlenih zaradi pridobitve nove referenčne ambulante (RA VIII).
Ker se v zavodu zavedamo, da znanje posameznega uslužbenca bogati celoten zavod, je izobraževanje
omogočeno in dostopno vsem zaposlenim pod enakimi pogoji. Zaposleni pridobljena znanja prenašajo
sodelavcem na sestankih služb in v okviru samega delovnega procesa ter s posredovanjem gradiva, prejetega
na samih izobraževanjih. Glede na to, da politika nagrajevanja zaposlenih v javnem sektorju ne stimulira
marljivih in kvalitetnih uslužbencev, smo v koncu leta zaposlenim priredili manjšo zabavo v smislu zahvale
vodstva za požrtvovalno in nesebično delo v preteklem letu, saj nam je s skupnimi močmi uspelo pokriti hude
kadrovske izpade, s katerimi smo se soočali v letu 2016.

Zdravniki specialisti, zdravnik brez specializacije z licenco, zdravniki po opravljenem sekundariatu, specializanti.
Všteti zobni asistenti in medicinske sestre – nacionalna poklicna kvalifikacija.
3 Všteti vozniki reševalci, fizioterapevti, delovni terapevti, zobotehniki, psihologi, radiološki inženirji, laboranti…
4 Všteti upravno administrativni in tehnično vzdrževalni uslužbenci.
1
2
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Zaposlitve v letu 2016
 dve zobozdravnici za določen čas v zobozdravstveni službi za odrasle, zaradi nadomeščanja odsotnih
uslužbenk na starševskem dopustu;
 zdravnico specialistko otorinolaringologije, kar nam je uspelo praktično po desetletjih iskanja tega
profila, vendar nas je žal po nekaj mesecih zapustila, zaradi službe bližje kraju bivanja;
 zdravnico specialistko družinske medicine za nedoločen čas, kar štejemo, ob pomanjkanju tega kadra
na trgu dela, za velik uspeh;
 zdravnico specialistko psihiatrije za nedoločen čas, ki ima naziv primarij in uživa velik ugled v
slovenski psihiatrični stroki;
 zdravnika brez specializacije oziroma zdravnika po opravljenem sekundariatu za delo v t .i. okrepljeni
ambulanti (pomoč v službi nujne medicinske pomoči) za določen čas, do pričetka specializacije iz
družinske medicine;
 diplomirano medicinsko sestro za delo v patronažni zdravstveni negi, ki je bila do takrat zaposlena za
določen čas, zaradi nadomeščanja diplomirane medicinske sestre v daljšem bolniškem staležu;
 diplomirani medicinski sestri, ki je bila sicer zaposlena v patronažni zdravstveni negi in je bila na
daljšem bolniškem staležu, smo omogočili poklicno rehabilitacijo za diplomirano medicinsko sestro v
referenčni ambulanti;
 diplomirano medicinsko sestro s specialnimi znanji za nedoločen čas, zaradi upokojitve javne
uslužbenke v otroško - šolskem dispanzerju zavoda;
 srednjo medicinsko sestro v okulistiki za določen čas, za nadomeščanje javne uslužbenke v daljšem
bolniškem staležu;
 zdravstvenega administratorja za delo v telefonski centrali zavoda za nedoločen čas, zaradi
premestitve dotedanjega zdravstvenega administratorja na delovno mesto pisarniškega referenta v
tajništvu zavoda, zaradi upokojitve dolgoletne uslužbenke tajništva;
 inženirko laboratorijske biomedicine za delo laboratorijskega tehnika za nedoločen čas, zaradi
upokojitve javne uslužbenke;
 strokovno sodelavko za obračun in analitiko zdravstvenih storitev za določen čas, zaradi
nadomeščanja javne uslužbenke na starševskem dopustu;
 čistilko za določen čas, za nadomeščanje več javnih uslužbenk na bolniških staležih.
8.1.2. Ostale oblike dela
Kljub trudu pa ostajajo določena delovna mesta na dan 31.12.2016 nezasedena, zato si za nemoteno
izvajanje dejavnosti zavoda pomagamo z drugimi oblikami opravljanja dela (podjemne pogodbe, pogodbe o
sodelovanju, pogodbe o začasnem (občasnem) delu upokojencev). Gre za sledeča delovna mesta:
 zdravnik specialist dermatovenerologije v deležu zaposlitve 0,34; do pridobitve ustreznega profila za
sprejem v delovno razmerje sodelujemo s pogodbenim izvajalcem Dermadent d.o.o.;
 zdravnik specialist otorinolaringologije v deležu zaposlitve 0,36; do pridobitve ustreznega profila za
sprejem v delovno razmerje sodelujemo s pogodbenima izvajalcema po podjemni pogodbi;
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 zdravnik specialist psihiatrije ali družinske medicine v deležu zaposlitve 1,12 za potrebe centra za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno
razmerje sodelujemo s pogodbenim izvajalcem Arhimed Aleksandar Caran s.p.;
 zdravniki specialisti družinske ali urgentne medicine v deležu zaposlitve 4,6 za delo v službi nujne
medicinske pomoči; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje pogodbeno
sodelujemo z zdravniki sosednjih zdravstvenih ustanov ter zasebniki;
 2 specialistov klinične psihologije; zaradi pomanjkanja ustreznega kadra širom Slovenije smo zaposlili
dve univerzitetni diplomirani psihologinji, katerima smo omogočili specializacijo klinične psihologije in
od katerih ena zaključi specializacijo že v letu 2017 druga pa predvidoma v koncu leta 2019; do
zaključka obeh specializacij pogodbeno sodelujemo z dvema upokojenima specialistkama klinične
psihologije;
8.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva
Tudi v letu 2016 sta bili na kroženju v drugih zdravstvenih ustanovah v okviru specializacije dve v zavodu
zaposleni specializantki. Ena uslužbenka opravlja specializacijo s področja družinske medicine, s predvidenim
zaključkom v letu 2019, druga uslužbenka pa opravlja specializacijo s področja pediatrije, s predvidenim
zaključkom v letu 2020.
Poleg psihologinje, ki je pričela specializacijo iz klinične psihologije v letu 2013 in jo bo zaključila v letu 2017
(predvidoma meseca septembra), je v letu 2016 pričela s specializacijo iz klinične psihologije tudi v zavodu
zaposlena psihologinja na otroško šolskem oddelku, za nadomeščanje katere si pomagamo z upokojeno
klinično psihologinjo, na podlagi pogodbe o začasnem (občasnem) delu upokojencev.
Srednjim medicinskim sestram oziroma zdravstvenim tehnikom zavod nudi opravljanje pripravništva, da po
opravljenem pripravništvu lahko pristopijo na strokovni izpit. Pri tej dejavnosti sodelujemo s Splošno bolnišnico
Trbovlje, saj se del kroženja v okviru pripravništva izvaja na primarnem nivoju, del pa na sekundarnem nivoju,
torej v bolnišnicah.
V zavodu se zavedamo pomena stalnega izobraževanja zaposlenih, saj lahko le na tak način dvigujemo
kvaliteto naših storitev. Število izobraževanj po posameznih dejavnostih je bilo v letu 2016 sledeče:
- služba NMP: 22,
- splošne ambulante: 19 (zdravniki) + 4 (sestre),
- referenčne ambulante: 17,
- center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti: 12,
- patronaža: 4,
- zdravstvena vzgoja: 13,
- specialistične ambulante: 6 (zdravniki) + 5 (sestre)
- ostroško šolski dispanzer: 18 (zdravniki) + 11 (sestre)
- klinična psihologija: 3,
- zobozdravstvo za otroke: 12 (zobozdravniki) + 3 (asistentke)
- zobozdravstvo za odrasle: 7 (zobozdravniki) + 4 (asistentke)
- laboratorij: 12,
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- upravno administrativna dejavnost: 23.
8.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem
V skladu z zakonom vsako leto zavod sklepa pogodbe za dejavnosti, ki so oddane zunanjim izvajalcem:
 dobava pogonskega goriva, zobozdravstvenega materiala, zdravstvenega materiala, laboratorijskega
materiala, zdravil,
 dobava električne energije, internetnega omrežja, fiksne telefonije, pisarniškega materiala,
zdravstveno informacijskega sistema,
 nabava čitalnikov zdravstvenih ter profesionalnih kartic,
 zavarovanje premoženja, oseb in vozil.
Za izvajanje določenih storitev pa zavod vsako leto, iz finančnega ter strokovnega vidika, podaljša
obstoječe pogodbe za:
 servisiranje in vzdrževanje dvigala,
 vzdrževanje informacijskega sistema (vzdrževanje strežnikov, programske opreme, operacijskih
sistemov…),
 najem ter vzdrževanje fotokopirnih strojev,
 varovanje objekta (interveniranje na alarme, interveniranje na klic, obhodi v nočnem času, tehnični del
varovanja),
 poštne storitve,
 določene laboratorijske storitve, ki jih ne opravljamo v laboratoriju ZD Trbovlje,
 pranje perila in
 čiščenje preprog, predpražnikov.
8.1.5. Pregled postopkov javnega naročanja
V letu 2016 so javna naročila potekala po ustaljenih postopkih, v skladu z Zakonom o javnem naročanju
(Uradni list RS št. 91/2015,m ZJN – 3). Zavod je tudi v postopkih, ki so bili izvzeti iz uporabe ZJN – 3, ravnal
skladno s splošnimi načeli javnega naročanja in je gospodarno ter transparentno izbiral najugodnejšega
ponudnika.
8.1.5.1. ODPRTI POSTOPKI
ZDRAVSTVENI MATERIAL
Dne 22.03.2016 je bila na Portalu o javnem naročanju oddana razpisna dokumentacija za oddajo Javnega
naročila male vrednosti – dobava zdravstvenega materiala, pod zaporedno št. NMV1787/2016. Javno naročilo
je bilo razdeljeno po sklopih. Izbrani so bili naslednji ponudniki:
1. sklop: SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, (16.762,46 EUR z DDV),
2. sklop: SIMPS'S d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, (4.265,92 EUR z DDV),
3. sklop: SIMPS'S d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, (5.749,57 EUR z DDV),
4. sklop: SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,(4.411,19 EUR z DDV),
5. sklop: SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, (7.035,20 EUR z DDV),
6. sklop: SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, 1000, (14.191,82 EUR z DDV).
Pogodba z izbranim ponudnikom je bila sklenjena za čas od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017. Dosežena vrednost
celotnega javnega naročila je 52.416,16 EUR z DDV.
ZDRAVILA
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Dne 27.06.2016 je bila na Portalu o javnem naročanju oddana razpisna dokumentacija za oddajo Javnega
naročila male vrednosti – zdravila, pod zaporedno št. JN00314/2016-W01. Javno naročilo je bilo razdeljeno na
posamezne sklope. Izbrani je bil edini prijavljeni ponudnik; ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje. Pogodba z izbranim ponudnikom je bila sklenjena za čas od 1. 9. 2016 do 31. 8.
2017. Dosežena vrednost celotnega javnega naročila 89.983,66 EUR z DDV.
HEMATOLOŠKI ANALIZATOR
Dne 24.10.2016 je bila na Portalu o javnem naročanju oddana razpisna dokumentacija za oddajo Javnega
naročila male vrednosti – dobava hematološkega analizatorja in pripadajočega potrošnega materiala za
obdobje 4 let, pod zaporedno št. JN006657/2016-W01. Javno naročilo je bilo razdeljeno na 4 sklope in sicer;
1. Hematološki analizator v skupni vrednosti 29.979,06 EUR z DDV,
2. Pripadajoči potrošni material v skupni vrednosti 48.674,16 EUR z DDV,
3. Redno vzdrževanje v skupni vrednosti 4.624,35 EUR z DDV,
4. Izredno vzdrževanje:
4.1 Servisna ura v skupni vrednosti 85,40 EUR z DDV,
4.2 Čas na poti v skupni vrednosti 24,40 EUR z DDV,
4.3 Kilometrina v skupni vrednosti 0,49 EUR z DDV
Izbran je bil ponudnik; MEDITRADE d.o.o., Brnčičeva ulica 17b 1231 Ljubljana – Črnuče. Pogodba z izbranim
ponudnikom je bila sklenjena za čas od 01.12.2016 do 01.12.2020. Dosežena vrednost celotnega javnega
naročila je 83.387,85 EUR z DDV.
POGONSKO GORIVO
Dne 14.09.2016 je bila na Portalu o javnem naročanju oddana razpisna dokumentacija za oddajo Javnega
naročila male vrednosti – dobava pogonskega goriva, pod zaporedno št. JN005476/2016-W01. Izbrani je bil
edini prijavljeni ponudnik; PETROL d.d., Dunajska cesta 050, 1527 Ljubljana. Pogodba z izbranim ponudnikom
je bila sklenjena za čas od 01.11. 2016 do 31. 10. 2017. Dosežena vrednost celotnega javnega naročila je
30.976,71 EUR z DDV.
LABORATORIJSKI MATERIAL
Dne 19.09.2016 je bila na Portalu o javnem naročanju oddana razpisna dokumentacija za oddajo Javnega
naročila male vrednosti – dobava laboratorijskega materiala, pod zaporedno št. JN005589/2016-W01. Javno
naročilo je bilo razdeljeno po sklopih. Izbrani so bili naslednji ponudniki:
1. sklop: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9d, 1000 Ljubljana, (7.646,14 EUR z DDV),
2. sklop: MEDILINE MEŠANA TRGOVSKA DRUŽBA d.o.o., Perovo 30, 1241 KAMNIK, (1.239,67 EUR z
DDV),
3. sklop: ROCHE farmacevtska družba, d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, (33.195,24 EUR z
DDV),
4. sklop: DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost, zastopanje in prodaja medicinske opreme d.o.o., Obrtniška
ulica 11, 1370 Logatec, (536,55 EUR z DDV),
5. sklop: MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, (1.226,40 EUR z DDV),
6. sklop: IRIS, Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, (351,30 EUR z DDV),
7. sklop: IRIS, Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, (1.772,42 EUR z DDV),
8. sklop: SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, (2.087,42 EUR z DDV),
9. sklop: DIAHEM d.o.o., Apače 207, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, (1.298,46 EUR z DDV),
10. sklop: LABOHEM d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale, (597,92 EUR z DDV),
11. sklop: DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost, zastopanje in prodaja medicinske opreme d.o.o., Obrtniška
ulica 11, 1370 Logatec, (137,97 EUR z DDV).
Pogodba z izbranimi ponudniki je bila sklenjena za čas od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017. Dosežena vrednost
celotnega javnega naročila je 50.089,49 EUR z DDV.
ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
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Dne 19.12.2016 je bila na Portalu o javnem naročanju oddana razpisna dokumentacija za oddajo Javnega
naročila male vrednosti – dobava zobozdravstvenega materiala, pod zaporedno št. JN007865/2016-W01.
Javno naročilo je bilo razdeljeno na 4 sklope. Izbrani so bili naslednji ponudniki;
1. sklop: SANOLABOR d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, (57.846,12 EUR z DDV),
2. sklop: INTERDENT d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje, (35.874,17 EUR z DDV),
3. sklop: INTERDENT d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje, (55.869,77 EUR z DDV),
4. sklop: ZLATARNA CELJE d.d., Kersnikova ulica 19, 3000 Celje (17.462,59 EUR z DDV).
Pogodba z izbranimi ponudniki je bila sklenjena za čas od 10.02.2017 do 09.02.2018. Dosežena vrednost
celotnega javnega naročila 167.052,65 EUR z DDV.
8.1.5.2. ODDAJA JAVNIH NAROČIL V SODELOVANJU S POOBLAŠČENCEM – ZDRUŽENJEM
ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE
V letu 2016 je zavod pooblastil Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije za izvedbe naslednjih javnih naročil:
PISARNIŠKI POTROŠNI MATERIAL
Dne 10.10.2016 je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvedlo postopek javnega naročila NMV05/2016 za skupno javno naročilo (JN) za dobavo pisarniškega materiala s tonerji za obdobje 2 let.
Javno naročilo je bilo razdeljeno na 2 sklopa;
1. sklop: pisarniški potrošni material
2. tonerji, kartuše in trakovi
Izbrana sta bila naslednja ponudnika;
1. sklop: Pisarniški potrošni material: Extra Lux d.o.o., Središka ulica 21, 1000 Ljubljana,
2. sklop: Tonerji, kartuše in trakovi: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.
Pogodba z izbranimi ponudniki je bila sklenjena za čas od 01.04.2017 do 31.03.2019.
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Dne 12.1.2016 je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvedlo postopek skupnega javnega naročila za
dobavo reagentov. Javno naročilo je bilo razdeljeno na 4 sklope;
1. sklop: električna energija, delno pridobljena iz obnovljivih virov energije,
2. sklop: kurilno olje,
3. sklop: utekočinjen naftni plin,
4. sklop: zemeljski plin
Izbrani dobavitelj je bilo podjetje PETROL d.d., Dunajska cesta 050, 1527 Ljubljana. Pogodba z izbranim
ponudnikom je bila sklenjena za čas od 01.01.2016 do 31.12.2016.
ČITALNIKI KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Izbrani dobavitelj je bilo podjetje CREA plus d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.
FIKSNA TELEFONIJA
Izbrani dobavitelj Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134 B, 1000 Ljubljana.
Pogodba z izbranim ponudnikom je bila sklenjena za čas od 12.04.2016 do 02.04.2017.
NAJEM STORITVE IP VPN KOMUNIKACIJSKIH POVEZAV ZA POTREBE OMREŽJA Znet
Izbrani dobavitelj je bilo podjetje STELKOM-telekomunikacije in storitve d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.
Pogodba je bila sklenjena za čas od 18.01.2016 do 31.12.2017.
8.1.5.3. PRIJAVA NA RAZPISE S POOBLAŠČENCEM – OBČINO TRBOVLJE
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V letu 2016 je zavod pooblastil Občino Trbovlje za razpis ZAVAROVANJE AVTOMOBILOV + STAVBE.
8.1.5.4. POSTOPKI BREZ ODDAJE NAROČIL MALE VREDNOSTI – PRODAJA BLAGA IN STORITEV
V mesecu decembru 2016 je zavod na svoji spletni strani objavil prodajo medicinskega instrumenta – rabljen
Kolposkop Leisegang. Prodajna cena je znašala 384,30 EUR z DDV. Medicinski instrument Kolposkop
Leisegang je bil prodan podjetju TARTEH, podjetje za prodajo in servis medicinske opreme, d.o.o., dne
26.12.2016.
V mesecu novembru 2016 je zavod prodal rabljeni zobni stroj model KAVO SYSTEMATICA 1060 S letnik
1999. Rabljeni zobni stroj je bil prodan podjetju 3D STRAŽIŠAR DENTAL DEPO d.o.o. v skupnem znesku
1.220,00 EUR z DDV.
8.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
Sredstva v višini 223.577 EUR smo vložili v investicije - nakup računalniških programov, računalniške opreme,
diskov za server, obnova računalniške opreme, oprema za prenovo v splošni ambulanti IV, zobozdravniški stol
v splošni zobni ambulanti, špranjska svetilka v okulistični ambulanti, ekg aparat, kolposkop, dermatoskop,
nekaj preglednih miz, hematološki analizator v laboratoriju…
Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja so po vrstah in višini razvidne iz prilog nabave osnovnih
sredstev in nabave drobnega inventarja ter iz »Obrazca 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 - ZD«.
8.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH
Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 je 105.262 EUR, od tega strošek v višini 86.472 EUR za sprotno
tekoče vzdrževanje in v višini 18.790 EUR za tekoče investicijsko vzdrževanje.
Specifikacija vzdrževanih del v letu 2016 je po vrstah razvidna iz »Obrazca 5 -Poročilo o vzdrževalnih delih
2015 - ZD«.
Pripravila:
Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por. l.r.
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RAČUNOVODSKO POROČILO

Odgovorna oseba za pripravo računovodskega poročila: Dijana Kovačič
Odgovorna oseba zavoda: Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por.
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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)
i) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
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:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. 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. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA
Bilanca stanja na določen dan 31.12.2016 je sestavljena iz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju,
kratkoročnih sredstev, zalog, kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev ter lastnih virov in
dolgoročnih obveznosti. Podatki, ki se spremljajo so ločeni na tekoče in predhodno leto.
STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2015
STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2016
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 zavod izkazuje naslednja stanja:
v EUR, brez centov

konto
003
00
01
00-01

Naziv konta
Dolgoročne premoženjske pravice
Skupaj AOP 002
Popravek vrednosti AOP 003
Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev

2015
291.880
291.880
260.636
31.244

2016
312.031
312.031
278.706
33.325

Indeks
106,9
106,9
106,9
106,7

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2016
povečala za 20.151 EUR in sedanja vrednost znaša 33.325 EUR.
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
v EUR, brez centov

konto
020
021
023
02
03
02-03

Naziv konta
Zemljišča
Zgradbe
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi
Skupaj AOP 004
Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005
Sedanja vrednost nepremičnin

2015
47.688
2.180.087
7.920
2.235.695
1.149.565
1.086.130

2016
47.688
2.193.483
23.247
2.264.418
1.215.064
1.049.354

Indeks
100,0
100,6
293,5
101,3
105,7
96,6

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 28.723 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin
znaša 1.215.064 EUR, sedanja vrednost znaša 1.049.354 EUR.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)
v EUR, brez centov

konto
040
041
043
045
04

Naziv konta
Oprema
Drobni inventar
Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji
lasti
Druga opredmetena osnovna sredstva
Skupaj AOP 006

2015
2.058.615
403.435

2016
2.129.523
412.023

Indeks
103,4
102,1

15.015

23.375

155,7

5
2.477.070

5
2.564.926

100,0
103,5
31

05
04-05

Popravek vrednosti opreme AOP 007
Sedanja vrednost opreme

2.055.272
421.798

2.134.549
430.377

103,9
102,0

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za 87.856
EUR in znaša 2.564.926 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.134.549 EUR, sedanja vrednost znaša 430.377
EUR.
Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja so po vrstah razvidne iz prilog Nakup osnovnih sredstev in
Nakup drobnega inventarja.
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)
Dolgoročnih finančnih naložb zavod ne izkazuje.
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)
v EUR, brez centov

konto
070
07

Naziv konta
Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih
pogodb
SKUPAJ

2015

2016

Indeks

110.122

110.122

100,0

110.122

110.122

100,0

Dolgoročno dana posojila in depoziti so v letu 2016 ostala nespremenjena in znašajo 110.122 EUR.
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)
Dolgoročnih terjatev iz poslovanja zavod nima.
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice (AOP 013)
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2016 50 EUR.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2016 znašajo 1.094.808 EUR in ta v celoti samo na zakladniškem
podračunu.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 103.992 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,9 % celotnega prihodka.
Večina se jih poravna v 30 dneh oziroma v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji
zavoda.
Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Vse terjatve se nanašajo na izdane račune za mesec
december 2016, usklajene so z IOP obrazci in večinoma plačane v začetku leta 2017. Največja stanja
kratkoročnih terjatev po partnerjih so: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica v višini 71.207 EUR (vključena
terjatev še za november 2016), Adriatic v višini 9.677 EUR, Triglav v višini 15.702 EUR in Stanovanjsko obrtno
podjetje v višini 2.587 EUR.
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
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Danih predujmov in varščin zavod na dan 31.12.2016 nima.
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 81.963 EUR, od
tega v višini 77.136 EUR od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zdravstvene storitve v letu 2016,
specializacije, konvencije, dializo in socialno ogrožene za mesec december 2016.
Del izkazanih terjatev je bilo poravnanih do meseca februarja 2017, vse pa so usklajene z IOP obrazcem.
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročnih finančnih naložb zavod nima.
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)
Kratkoročnih terjatev iz financiranja zavod nima.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2016 7.653 EUR in so naslednje
v EUR, brez centov

konto
170
174
17

Naziv konta
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih
institucij
Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost
SKUPAJ

2015

2016

Indeks

13.652

7.621

55,8

33
13.685

32
7.653

97,0
55,9

Na kontu 170 se vodijo terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacijo boleznin nad
30 delovnih dni, nego, spremstvo in krvodajalstvo. Odprte postavke se nanašajo na plačo za mesec november
in december 2016 ter so usklajene z obrazcem odprtih postavk na dan 31.12.2016.
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2016 4.101 EUR in so naslednje:
v EUR, brez centov

konto
190
19

Naziv konta
Kratkoročno odloženi odhodki
SKUPAJ

2015
3.151
3.151

2016
4.101
4.101

Indeks
130,1
130,1

Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na seštevek razmejenih zavarovalnih premij za opredmetena in
neopredmetena osnovna sredstva.
C) ZALOGE
Stanje zalog na dan 31. 12. 2016 zavod nima. V letu 2016 je zavod material porabljal sproti in si zalog
materiala ni izkazoval.
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1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)
Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2016 znaša 0 EUR.
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2016 znašajo 252.950 EUR in se nanašajo na:
 obveznost za izplačilo plač za mesec december 2016 v višini 248.070 EUR. Obveznost do zaposlenih
je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2017;
 obveznost za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v mesecu decembru 2016 v višini 4.880 EUR,
obveznost je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2017.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znašajo 121.822 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev zavod poravnava na dan valute. Na dan 31.12.2016 so bile medsebojno usklajene
z IOP obrazcem. Med večjimi odprtimi obveznosti do dobaviteljev: Meditrade d.o.o. v višini 29.979 EUR
(nakup hamatološkega analizatorja), Comtrade d.o.o. v višini 6.471 EUR (nadgradnja licenčne programske
opreme), Hilman Instalacije d.o.o. v višini 6.865 EUR (gradbeno obrtniška dela na otroško - šolskem
dispanzerju), RSH računalniški sistemi Hrovatič d.o.o. v višini 2.667 EUR (nakup strojne računalniške
opreme), Sanolabor d.d. v višini 1.165 EUR (nakup zdravniških torb), Microdent v višini 3.038 EUR (nakup
avtoklav kronos).
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2016 48.687 EUR in se nanašajo na
naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov

konto
230
231
234
23

Naziv konta
Kratkoročne obveznosti za dajatve
Obveznosti za DDV
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
SKUPAJ

2015
34.944
1.074
6.874
42.892

2016
37.305
2.065
9.317
48.687

Indeks
106,8
192,3
135,5
113,5

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 40.293 EUR
in se nanašajo na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov

Konto
240
242
243
244

Naziv konta
Kratkoročne obveznosti do MZ
Kratkoročne
obveznosti
do
posrednih
uporabnikov proračuna države
Kratkoročne
obveznosti
do
posrednih
uporabnikov proračunov občin
Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ
- ZZZS

2015
145

2016
190

Indeks
131,0

24.210

34.131

141,0

7.688

5.803

75,5

0
0

169
169
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- ZPIZ
SKUPAJ

0
32.043

0
40.292

125,7

Med večjimi obveznosti so naslednji uporabniki enotnega kontnega načrta: Splošna bolnišnica Trbovlje v višini
21.005 EUR, Medicinska fakulteta v višini 5.920 EUR, Zasavske Lekarne Trbovlje v višini 5.540 EUR, Dom
upokojencev Franc Salamon v višini 1.897 EUR, Splošna bolnišnica Celje v višini 1.777 EUR, Nacionalni
inštitut za javno zdravje v višini 1.134 EUR. Vse obveznosti so usklajene z izpiskom odprtih postavk na dan
31.12.2016.
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)
Kratkoročnih obveznosti do financerjev zavod nima.
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)
Kratkoročnih obveznosti iz financiranja zavod nima.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki
Zavod izkazuje vnaprej vračunane odhodke v višini 1.291 EUR, ki se nanašajo na turistično takso za mesec
december 2016 v višini 15 EUR, plačano v januarju 2017 ter sredstva rezervnega sklada v višini 1.276 EUR.
E) 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
stanje na dan 31. 12. 2015
zmanjšanje za amortizacijo v letu 2016
stanje na dan 31. 12. 2016

Znesek
2.500
787
1.713

Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, na dan 31.12.2016 znašajo 1.713 EUR in
predstavljajo seštevek neodpisane vrednosti osnovnih sredstev, ki jih je zavod prejel iz donacij. V letu 2016 ni
bilo novo prejetih donacij za opredmetena osnovna sredstva.
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije
Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih
odhodkov
Dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov zavod nima.
Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije
Drugih dolgoročnih rezervacij zavod nima.
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti
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Dolgoročnih finančnih obveznosti zavod nima.
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti
Drugih dolgoročnih obveznosti zavod nima.
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
2.307.042 EUR.
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:
v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2015
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti
do virov sredstev (konto 4629)

Znesek
2.330.623
23.581

stanje na dan 31. 12. 2016

2.307.042

Stanje oz. sprememba na kontu 980 je usklajena z Občino Trbovlje, ustanoviteljico. Zmanjšanje stroškov
amortizacije v višini 23.127 EUR se nanaša na reševalno vozilo, ki je bilo v letu 2014 v višini 65 %
sofinancirano s strani Občine Trbovlje.
Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2015
stanje na dan 31. 12. 2016

Znesek
110.122
110.122

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 110.122 EUR in so v primerjavi z letom 2015 ostala
nespremenjena. Predstavljajo v preteklosti dana dolgoročna stanovanjska posojila bivšim zaposlenim.
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki
v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2015
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih
sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka
od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)
- del presežka prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)
stanje na dan 31. 12. 2016

ZNESEK
0
0
+346.519,45
-314.693,78
+31.825,67

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb je na dan
31.12.2016 v višini 346.519 EUR. Po sklepu sveta zavoda se presežek prihodkov nad odhodki leta 2016 v
višini 346.519,45 EUR porabi za pokritje presežka odhodkov iz preteklih let, ki je na dan 31.12. 2015 znašal
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314.693,78 EUR. Preostanek presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini 31.825,67 EUR ostane
nerazporejen (na kontu 985).
Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki
v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2015
- del presežka prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)
stanje na dan 31. 12. 2016

ZNESEK
314.693,78
-314.693,78
0,00

Presežek odhodkov nad prihodki znaša na dan 31.12.2016 0 EUR.
Stanje oz. spremembe na kontu 98 so usklajene z Občino Trbovlje.
Konti skupine 99 aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence
Na teh kontih zavod izkazuje vrednost finančnih zavarovanj iz izvedenih postopkov javnih naročil. Na dan
31.12.2016 je bilo stanje teh zavarovanj v višini 41.421 EUR.
V letu 2016 je zavod izvedel javna naročila za zobozdravstveni material, pogonsko gorivo, laboratorijski
material, zdravstveni material, zdravila ter nakup hematološkega analizatorja. Za javna naročila pisarniškega
potrošnega materiala, najem storitve IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja Znet, električno
energijo, čitalnike kartic zdravstvenega zavarovanja ter fiksno telefonijo je zavod pooblastil Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije.
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Iz Obrazca 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 – ZD je razvidno gibanje posameznih prihodkov in odhodkov
glede na realizacijo leta 2015, finančnim načrtom leta 2016 in realizacijo leta 2016.
2.1. ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 5.256.529 EUR in so bili za 6,0 % višji od doseženih v letu
2015 in 7,5 % višji od načrtovanih.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,5 %, prihodki od financiranja 0 %, izredni prihodki 1,5 % in
prevrednotovalni prihodki 0,03 % glede na celotne prihodke za leto 2016.
Finančni prihodki so znašali 0 EUR in predstavljajo 0 % delež v celotnih prihodkih.
Na povečanje prihodkov v letu 2016 je vplivala pridobitev 6. referenčne ambulante, dve okrepljeni ambulanti v
nujni medicinski pomoči ter povišanje cen zdravstvenih storitev v drugi polovici leta 2016, za 3,16 %.
Tabela 6: Vir pridobivanja prihodka v letu 2015 in 2016
v EUR, brez centov

VIR PRIHODKA
iz obveznega zavarovanja
iz dodatnega prostovoljnega
zavarovanja

Realizacija

FN

2015

2016

4.091.162

4.085.000

678.022

618.000

Realizacija

INDEKS
real. 2016 / FN
2016
2016
4.327.821
105,9
728.497

117,9

STRUKTURA
2016
82 %
14 %

37

iz doplačil do polne cene zdravstvenih
storitev, od nadstandardnih storitev,
od samoplačnikov, od ostalih
plačnikov in od konvencij
drugi prihodki od prodaje proizvodov
in storitev
finančni prihodki
prihodki od prodaje blaga in materiala
SKUPAJ PRIHODEK

55.508

51.000

49.471

97,0

1%

124.355

130.000

140.336

108,0

3%

0
9.605
4.958.652

0
5.000
4.889.000

0
10.404
5.256.529

208,1
107,5

0%
0%
100 %

Največji delež, 82 % glede na celotne prihodke, predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, ki jih zavod pridobi na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter iz
naslova pripravnikov in specializacij. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2016 znašajo
4.327.821 EUR in so za 5,9 % višji od načrtovanih.
V postavko prihodkov iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so vključeni prihodki s strani Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije za zagotavljanje kritja plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev za
socialno ogrožene kategorije zavarovanih oseb, ki so bili v letu 2016 28.961 EUR ter prihodki iz dodatnega
prostovoljnega zavarovanja v višini 699.536 EUR, kar je za 17,9 % več od načrtovanih. Predstavljajo 14 %
celotnih prihodkov v letu 2016.

Slika 3: Strukturni delež prihodkov glede na celotne prihodke v letu 2016

2.2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni odhodki doseženi v letu 2016 so znašali 4.910.010 EUR in so bili za 4,0 % višji od doseženih v letu
2015 in le za 0,4 % višji od načrtovanih.
Odhodki iz poslovanja vključujejo stroške blaga, materiala in storitev, stroške amortizacije, stroške dela in
ostale druge stroški, ti predstavljajo 99,9 % glede na celotne odhodke za leto 2016.
Tabela 7: Vrste odhodkov za leti 2015 in 2016
v EUR, brez centov

VRSTA ODHODKA

Realizacija

FN

Realizacija

INDEKS

STRUKTURA

2015

2016

2016

real. 2016 / FN
2016

2016

Poslovni odhodki

4.718.749

4.887.000

4.907.767

100,4

99,95%

Stroški blaga, materiala in storitev

1.239.369

1.292.000

1.296.079

100,3

26,40%
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Amortizacija
Stroški dela
Ostali drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
SKUPAJ ODHODEK

219.068
3.237.216

225.000
3.350.000

225.159
3.361.114

100,1
100,3

4,59%
68,45%

23.096
0

20.000
0

25.415
0

127,1
-

0,52%
-

400
488

1.000
1.000

2.013
230

201,3
-

0,04%
0,00%

4.719.637

4.889.000

4.910.010

100,4

100,00%

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2016 znašali 1.296.079 EUR in so bili
za 4,6 % višji od doseženih v letu 2015 in za 0,3 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 26
%.
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 595.010 EUR in so bili za 0,1
% nižji od doseženih v letu 2015 in za 1,8 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda
znaša 12 %.
Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 701.069 EUR in so bili za 8,9
% višji od doseženih v letu 2015 in za 2,2 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda
znaša 14 %. Strošek zdravstvenih storitev preko pogodb o poslovnem sodelovanju z s.p.-ji in d.o.o.-ji je v letu
2016 skupno znašal 97.507 EUR. Z dobaviteljem Arhimed, A. Caran s.p. v višini 39.845 EUR, Dermadent
d.o.o. v višini 20.240 EUR, Diagnostični center SA-ŠA d.o.o. v višini 15.270 EUR, Orthodontica Špela Sprogar
s.p. v višini 18.402 EUR in Zasebna ambulanta Amna Sarajlić v višini 3.750 EUR.
Višji od načrtovanih so bili stroški kotizacij za 76,6 % in so znašali 42.394 EUR, stroški pogodb o delu so bili
višji od načrtovanih za 13,9 % in so znašali 55.830 EUR, posledično tudi višji stroški davka na pogodbeno in
občasno delo upokojencev od načrtovanih za 15,4 % in so znašali 47.329 EUR.
2.) STROŠKI DELA so v letu 2016 znašali 3.361.114 EUR in so bili za 3,8 % višji od doseženih v letu 2015 in
le za 0,3 % višji oz. za 11.114 EUR višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 68 %.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 131,3 zaposlenih, in se je v
primerjavi z letom 2015 povečalo za 2,7 zaposlenih oz. za 2,1 %.
V letu 2016 je bilo izplačanih 274.191 delovnih ur, kar je za 2,1 % več v primerjavi z letom 2015 in za 4,9 %
več glede na podatke iz finančnega načrta pogodbe za leto 2016 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Povprečna bruto plača je znašala 1.723 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 2,9 %. V
primerjavi s pogodbenimi sredstvi za leto 2016 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije je realizacija
povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega nižja za 10,4 %.
V letu 2016 je bilo izplačano 691 EUR regresa za letni dopust na delavca in se je v primerjavi z letom 2015
povečal za 79,0 %. V primerjavi s pogodbenimi sredstvi za leto 2016 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije je realizacija izplačila regresa na zaposlenega višja za 22,5 % oz. za 126 EUR.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 9.251 delovnih ur, v breme
ZZZS 10.182 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 7,1 % vseh
obračunanih delovnih ur, kar je za 23,7 % več v primerjavi z letom 2015.
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3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali 225.159 EUR in
so bili za 2,8 % višji od doseženih v letu 2015 in za 0,1 % višji oz. za 159 EUR višji od načrtovanih.
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,6 %.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 249.527 EUR:
 del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 225.159 EUR (končni rezultat skupine 462),
 del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 23.581
EUR (podskupina 980) in
 del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 787 EUR (podskupina 922).
Zavodu so ostala še neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let v višini 246.897 EUR, ki so
razdeljena na leto 2015 v višini 21.738 EUR in na leto 2016 v višini 225.159 EUR.
4.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2016 obračunani v znesku 25.415 EUR za nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v višini 3.032 EUR, za članarine v višini 3.097 EUR, za takse v višini 106 EUR, za
delovno zaščitno obutev in obleko v višini 16.510 EUR in za štipendije v višini 2.670 EUR.
5.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 0 EUR.
6.) DRUGI ODHODKI so v letu 2016 znašali 2.013 EUR, in so nastali zaradi kazni, ki jih je zavod dobil s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi nepravilno evidentiranih zdravstvenih storitev v sistem.
7.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 230 EUR. V višini 63 EUR je strošek
nastal zaradi odpisanih terjatev fizičnih oseb v letu 2016, preostanek v višini 167 EUR pa je nastal zaradi
prodaje starega kolposkopa, ki je imel v letu 2016 še vrednost.

Slika 4: Strukturni delež odhodkov glede na celotne odhodke v letu 2016

2.3. POSLOVNI IZID
v EUR, brez centov
Tabela 8: Poslovni izid za leti 2015 in 2016

NAZIV
Celotni prihodki

LETO 2015

FN 2016

LETO 2016

4.958.652

4.889.000

5.256.529

INDEKS

INDEKS

Real. 2016 /
Real. 2015

Real. 2016 /
FN 2016

106,0

107,5
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Celotni odhodki
POSLOVNI IZID

4.719.637

4.889.000

4.910.010

104,0

100,4

239.015

0

346.519

144,9

0,0

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni
izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 346.519 EUR, kar je za 45 % več v primerjavi z realizacijo leta
2015.
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2016 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid
obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 346.519 EUR.
Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 44,9 % večji od doseženega v preteklem letu in za
346.519 EUR večji od planiranega.
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v
bilanci stanja na podskupini kontov 985.
Po sklepu sveta zavoda se presežek prihodkov nad odhodki leta 2016 v višini 346.519,45 EUR porabi za
pokritje presežka odhodkov iz preteklih let, ki je na dan 31. 12. 2015 znašal 314.693,78 EUR. Preostanek
presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini 31.825,67 EUR pa ostane nerazporejen (na podskupini
kontov 9850).
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
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 300.636 EUR, z upoštevanjem salda iz
preteklih let pa v višini 700.000 EUR.
Neporavnanih obveznosti glede na zapadlost na dan 31.12.2016 je 0 EUR. Zavod skozi leto 2016 ni imel
nobenih likvidnostnih težav in je bil celo leto solventen.
Celotni prihodki po načelu denarnega toka znašajo na dan 31.12.2016 5.278.838 EUR in so bili za 5,4 % višji
od doseženih v letu 2015 in za 5,7 % višji od načrtovanih. Od tega so prihodki za izvajanje javne službe v
višini 5.100.341 EUR oz. 96,6 % od celotnih prihodkov in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu v višini
178.497 EUR oz. 3,4 % glede na celotne prihodke.
Celotni odhodki so znašali 4.978.202 EUR in so bili za 4,1 % višji od doseženih v letu 2015 in za 0,3 % nižji od
načrtovanih. Od tega so odhodki za izvajanje javne službe v višini 4.816.327 EUR oz. 96,7 % od celotnih
odhodkov in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 161.875 EUR oz. 3,3 % od celotnih odhodkov.
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov zavod ne izkazuje.
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov zavod ne izkazuje.
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2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ima zavod narejena skladno z Navodilom v
zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ki so bila posredovana od
Ministrstva za zdravje RS (datum dokumenta: 15. 12. 2010 s številko: 012-11/2010-20) in jih zavod uporablja
od 1. 1. 2014 dalje.
PRIHODKI
PRIHODKI – JAVNA SLUŽBA
ZDRAVSTVENE STORITVE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA zaračunane ZZZS;
 osnovno zdravstveno varstvo, specialistično zdravstveno varstvo, zobozdravstveno varstvo,
prevozi in
 konvencije, dializni prevozi, prevozi onkoloških bolnikov, socialno ogroženi.
ZDRAVSTVENE STORITVE PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA zaračunane
zavarovalnicam:
 Vzajemna d. v. z., Adriatic d. v. z., Triglav d. v. z., ZZZS za socialno ogrožene in fizične
osebe, ki niso zavarovane za PZZ;
MRLIŠKI OGLEDI, OBDUKCIJE
ZDRAVSTVENE STORITVE zaračunane ministrstvom, upravnim enotam, občinam, zavodom, sodiščem
(osnovno, specialistično, zobozdravstveno varstvo in prevozi, letovanje otrok, brezplačno pridobljen material cepivo, refundacije odsotnosti zaradi vojaških vaj, storitve odvzema krvi).
IZDAJA POTRDIL PO PRAVILIH OZZ in PZZ.
PRIHODKI OD OBRESTI (vezava depozitov pri banki ter EZR).
DRUGO: donacije pravnih oseb, centske izravnave, vračila štipendij, prodaja osnovnih sredstev, stanovanj,
plačila spornih terjatev, zobne storitve npr. RTH, zobne storitve koncesionarjev, drugi prevrednotevalni
prihodki, povračila stroškov specializacij in pripravnikov.
PRIHODKI – TRŽNA DEJAVNOST
ZDRAVSTVENE STORITVE MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA.
ČISTE SAMOPLAČNIŠKE ZDRAVSTVENE STORITVE v vseh dejavnostih (osnovno zdravstveno varstvo,
specialistično zdravstveno varstvo, zobozdravstveno varstvo, prevozi in slikanje zob – panorex), izdaja
zdravniških potrdil, fotokopiranje, medicinske dokumentacije, laboratorijske preiskave zaračunane fizičnih
osebam, razpisna dokumentacija).
PRIHODKI NAJEMNIN IN OBRATOVALNIH STROŠKOV.
PRIHODKI OD OPRAVLJANJA NADSTANDARDNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV.
PRIHODKI ZA DEŽURSTVO ZDRAVSTVENE EKIPE NA ŠPORNIH IN DRUGIH PRIREDITVAH.
PRIHODKI OD PROVIZIJ ZAVAROVALNIC.
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DRUGI PRIHODKI: vrnjene sodne takse, prejete odškodnine zavarovalnic, povračila stroškov dela
pripravnikov, mentorjev, specializantov, če je plačnik pravna oseba ali JZZ, plačila za fotokopije ipd.
ODHODKI
ODHODKI – JAVNA SLUŽBA
Vsi odhodki, ki niso odhodki tržne dejavnosti se smatrajo kot odhodki javne službe.
ODHODKI – TRŽNA DEJAVNOST
Odhodki Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa.
Vsi ostali odhodki tržne dejavnosti se določajo na podlagi strukturnega deleža prihodkov tržne dejavnosti v
celotnih prihodkih zavoda zmanjšanih za prihodke Dispanzerja medicine dela, prometa in športa.
Tabela 9: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leti 2015 in 2016
v EUR, brez centov

Prihodki Odhodki
Javna služba
4.804.785 4.577.886
Tržna dejavnost 153.867 141.751
Skupaj zavod 4.958.652 4.719.637

LETO 2015
LETO 2016
Davek od Poslovni
Davek od Poslovni
Prihodki Odhodki
dohodka
izid
dohodka
izid
0 226.899 5.106.305 4.773.227
0 333.078
0
12.116 150.224 136.783
0
13.441
0 239.015 5.256.529 4.910.010
0 346.519

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 333.078 EUR oz. 4 % od celotnega poslovnega
izida, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 13.441 EUR oz. 96 % od celotnega poslovnega izida.

Slika 5: Struktura poslovnega izida
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3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016
3.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718
Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem besedilu: Zakon o
fiskalnem pravilu) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v
posameznem letu, zbirati na ločenem računu. Glede na dejstvo, da Zakon o fiskalnem pravilu temelji na
metodologiji ESA v nadaljevanju pojasnjujemo način izračunavanja navedenega presežka pri institucionalnih
enotah sektorja država.
Izračun presežka po metodologiji ESA je zapleten sistem, ki terja obveznost upoštevanja in spoštovanja
različnih dejavnikov, kar posledično pomeni, da so tovrstnih izračunavanj vešči le strokovnjaki, ki stalno
sodelujejo tudi s statističnim uradom Evropske unije (EUROSTAT). Za namen poenostavitve se je zato v 77.
členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, v
nadaljnjem besedilu: ZIPRS1718) določil način izračunavanja presežkov institucionalnih enot sektorja država
tako, da so institucionalne enote sektorja država minimalno obremenjene, hkrati pa se tako izračunani
presežek maksimalno približa pravilom metodologije ESA.
V povezavi z izračunavanjem višine presežka je treba pojasniti tudi, da bo v praksi prihajalo do razlik pri
izračunu presežka skladno s 77. členom ZIPRS1718 in izračunu presežka po računovodskih pravilih. Obvezno
ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 77. členu
ZIPRS1718. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih pravilih večji od
presežka, izračunanega po 77. členu ZIPRS1718, razlika lahko porabi na način, kot je določen v drugih
predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država.
Javne agencije in javni zavodi izračunavajo presežek po denarnem toku za leto 2016 in ločeno, tudi presežek
za leto 2015, ker je Zakon o fiskalnem pravilu pričel veljati v letu 2015. Presežek posameznega leta se
skladno z ZIPRS1718 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena
za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za
neporabljena sredstva za investicije.
»Presežek, izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718, je za zavod negativen oz. presežek
odhodkov nad prihodki in znaša 958.392 EUR za leto 2016 in 1.002.501 EUR za leto 2015.«.
Glede na to, da zavod ne izkazuje izračunanega presežka po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718 ne
evidentira ničesar na podkontu 985800 – presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu.
Zap. Oznaka za
št.
AOP
1
572

v EUR, brez centov

NAZIV SKUPINE KONTOV

LETO 2015

LETO 2016

Presežek X (Povečanje sredstev na računih)

228.016

300.636

439.066

465.042

0

0

2

034

Kratkoročne obveznosti in PČR po bilanci na
dan 31.12.

3

054, 055

Dolgoročne finančne obveznosti in druge
dolgoročne obveznosti na dan 31.12.

44

4

5

056-(002003+004Neporabljena sredstva za investicije
005+006-007)
Znesek Y (5=1-2-3-4) = presežek po
ZIPRS1718

791.451

793.986

-1.002.501

-958.392

Zakon o fiskalnem pravilu določa možnost porabe presežkov v primeru, da institucionalna enota sektorja
država nima dolgov (upoštevajo se dolgovi, ki se evidentirajo v okviru skupine kontov 25 in 96). Presežki,
zbrani na ločenem računu oz. tiste presežke, ki so evidentirani na posebnem podkontu, se lahko uporabi za:
 odplačevanje glavnic dolga (del glavnice, ki zapade v plačilo v tekočem letu), če je institucionalna
enota sektorja država zadolžena. V kolikor so presežki večji od obveznosti za odplačilo glavnic dolga,
je potrebno ostanek hraniti dalje in vse dokler je zadolžena, presežke porabljati izključno za
odplačevanje glavnic dolga v naslednjih letih;
 če institucionalna enota sektorja država nima dolgov, se presežki uporabijo za enega ali več
navedenih primerov:
 financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP. Ministrstvo za finance je
podalo pojasnilo, da je Republika Slovenija v letu 2017 še vedno v obdobju podpotencialne
ravni BDP, kar pomeni, da v kolikor ob pripravi finančnega načrta institucionalna enota v njem
izkazuje primanjkljaj, tega lahko pokrije s skupnimi presežki prihodkov nad odhodki iz
preteklih let, ki jih izkazuje na posebnem podkontu;
 za financiranje izpada prihodkov oz. povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka
12. člena Zakona o fiskalnem pravilu, to je resen gospodarski upad ali neobičajen dogodek,
na katerega ni mogoče vplivati in ima pomembne posledice za finančno stanje sektorja
država. Ministrstvo za finance je podalo pojasnilo, da izjemne okoliščine niso ugotovljene za
leto 2017 ali;
 financiranje investicij v naslednjih letih;
 četrti odstavek 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se izjemoma lahko ob soglasju
ustanovitelja, presežki uporabijo tudi za povečanje premoženja tistih institucionalnih enot, ki imajo v
skladu z zakonom premoženje v lasti.
Peti odstavek 5. člena ZFisP določa, da, ne glede na drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, lahko po
postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj institucionalne enote
sektorja država zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja. Ker
javnofinančni predpisi še ne določajo, v katerih primerih ustanovitelj institucionalne enote sektorja država
lahko zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja, ustanovitelj
vplačil presežkov ugotovljenih po 77. členu ZIPRS1718 v svoj proračun ne more zahtevati, lahko pa zahteva
vplačilo razlike presežkov med presežkom, izračunanim skladno s 77. členom ZIPRS1718, in izračunanim
presežkom po računovodskih pravilih.
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3.2. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2016
Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2016, ki ni zmanjšan za
presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1718 za leto 2016, znaša 346.519 EUR.
Na podlagi 12. korespondenčne seje sveta zavoda, ki je potekala preko e – pošte od dne 16.02.2017 od 10.00
ure do 17.02.2017 do 10.00 ure, so člani sveta zavoda sprejeli naslednji sklep: ”Presežek prihodkov nad
odhodki leta 2016 v višini 346.519,45 EUR se porabi za pokritje presežka odhodkov iz preteklih let, ki je na
dan 31.12. 2015 znašal 314.693,78 EUR. Preostanek presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini
31.825,67 EUR pa ostane nerazporejen (na kontu 9850).”
Pripravila:
Dijana Kovačič l.r.
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ZAKLJUČNI DEL
Letno poročilo Zdravstvenega doma Trbovlje za leto 2016 se bo sprejemalo na 13. redni seji Sveta zavoda
Zdravstvenega doma Trbovlje, dne 8.3.2017.
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PRILOGA: Seznam nabav osnovnih sredstev
NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA

STROŠKOVNO MESTO

VREDNOST (v EUR)

DATUM NABAVE

KOMPRESOR BATNI JP540/200
PISARNIŠKI STOL SPINALIS
REGAL 1807*350*1068
REGAL 1807*350*1068
REGAL 600*350*1068
REGAL 950*350*1068
PULT PO NAROČILU 5165*20*1068
PLOŠČA 600*420*32
PLOŠČA 3615*420*32
PLOŠČA 950*630*32
TEHTNICA ELEKTROMEHANSKA, MED.
TELEFON GALAXY XCOVER 3
PREGLEDNA MIZA Z NOSILCEM ZA PAPIR
RAČUNALNIK PCH PC
PISALNA MIZA 190X70X74
SEGMENT fi 120cm
PREDALNIK K3A 44X60X62
OMARA NIZKA 100X45X74
OMARA NIZKA 80X40X74
OMARA NIZKA 80X40X74
OMARA NIZKA ALU VRATA, 80X40X74
REGAL 40X40X74
OMARA VISOKA GARDER. 80X40X200
STENA GARDEROBNA 80X1,8X200
NOGA ROK fi 60 ral 9005
NOGA ROK fi 60 ral 9005
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170
HRBET MIZE 130X1,8X40
PRIKLJUČNA MIZA 100/50/74
POLICA STENSKA 177/28/2,5-3X
RAČUNALNIK PCH PC
SONICFLEX QUICK LUX
POLIMERIZACIJSKA LUČ IN STOJALO
EKG- KARDIOVIT MS
AVTOKLAV KRONOS
PENTAMIX 3
POSODA GT9 DERMATO DEWAR
KLIMA MITSUBISHI ELECTRIC
MEŠALEC ZA KRI VALJČNI

ZOBNE AMBULANTE
SA 3
ŠOLSKI DISP. - AVLA
ŠOLSKI DISP. - AVLA
ŠOLSKI DISP. - AVLA
ŠOLSKI DISP. - AVLA
ŠOLSKI DISP. - AVLA
ŠOLSKI DISP. - AVLA
ŠOLSKI DISP. - AVLA
ŠOLSKI DISP. - AVLA
RA 2 IN RA 6
VZDRŽEVALEC
RA 2 IN RA 6
SA 6
GLAVNA SESTRA
GLAVNA SESTRA
GLAVNA SESTRA
GLAVNA SESTRA
GLAVNA SESTRA
GLAVNA SESTRA
GLAVNA SESTRA
GLAVNA SESTRA
GLAVNA SESTRA
GLAVNA SESTRA
TELEFONSKA CENT.
TELEFONSKA CENT.
SA 2
SA 2
SA 2
SA 2
SA 2
SA 2
SA 5
GLAVNA SESTRA
GLAVNA SESTRA
RA 2 IN RA 6
ORTODONT
ZA 3
NMP
ŠOLSKE ZOBNE AMB.
ZOBNA AMB. 3
DERMATOLOŠKA AMB.
UAD
LABORATORIJ

758,01 €
704,72 €
249,65 €
249,65 €
203,37 €
224,08 €
837,84 €
46,28 €
267,92 €
108,38 €
762,83 €
167,69 €
1.587,84 €
889,32 €
191,19 €
143,70 €
180,23 €
200,94 €
127,87 €
127,87 €
222,86 €
101,08 €
217,99 €
79,16 €
24,36 €
24,36 €
491,99 €
491,99 €
491,99 €
491,99 €
491,99 €
491,99 €
46,28 €
118,13 €
56,02 €
760,00 €
1.150,58 €
828,10 €
8.055,75 €
3.032,32 €
1.319,80 €
900,78 €
773,30 €
643,00 €

19.1.2016
18.1.2016
22.1.2016
22.1.2016
22.1.2016
22.1.2016
22.1.2016
22.1.2016
22.1.2016
22.1.2016
9.2.2016
15.2.2016
22.2.2016
8.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
14.3.2016
24.3.2016
18.5.2016
24.5.2016
27.5.2016
16.6.2016
13.6.2016
11.6.2016
29.6.2016
15.7.2016

TEHTNICA ELEKTROMEHANSKA, MED.
ŠPRANJSKA SVETILKA
PEČ ŽARILNA DM40
DISK ZA STREŽNIK
DISK ZA STREŽNIK
DISK ZA STREŽNIK
RAČUNALNIK PCH PC
CENTRIFUGA Z ADAPTERJI
PISALNA MIZA KOTNA 1700/700 1600/500
PRIKLJUČNI PREDALNIK
KARTOTEČNI PREDALNIK
KARTOTEČNI PREDALNIK
KARTOTEČNI PREDALNIK
KARTOTEČNI PREDALNIK
KARTOTEČNI PREDALNIK
KARTOTEČNI PREDALNIK
KARTOTEČNI PREDALNIK
KARTOTEČNI PREDALNIK
VITRINA VISOKA 2/3 STEKLO
PREGRADNA STENA
VISEČI ODRTI REGAL
PODPULTNI EL. Z VRATI ZA KORITO
PODPULTNI KOTNI EL.Z VRATI ZA KORITO
PODPULTNI ELEMENT S PREDALI
VISEČA OMARICA Z VRATI
VISEČA OMARICA S STEKLENIMI VRATI
VISEČA KOTNA OMARICA Z VRATI
ICELAND
POLICA POLKROŽNA NA NEVIDNIH KONZ.
POLICA POLKROŽNA NA NEVIDNIH KONZ.
GARDEROBNA STENA
PISALNA MIZA KOTNA 1900/700 1600/600
PRIKLJUČNI PREDALNIK
VISEČI ODPRTI REGAL
PODPULTNI ELEMENT Z VRATI ZA
KORITO
PODPULTNI ELEMENT S PREDALI
PODPULTNA ZAKLJUČNA OMARICA
PULT KERROCK- UMIVALNIK ICELAND
GARDEROBNA STENA
PODPULTNI ELEMENT Z VRATI
PODPULTNI ELEMENT Z VRATI
PODPULTNI ELEMENT S PREDALI
PODPULTNI ELEMENT S PREDALI
OMARA GARDEROBNA
VISEČI ODPRTI REGAL
NETCOM MREŽNI VMESNIK
DERMATOSKOP

ZDRAVSTVENA VZGOJA
OKULISTČNA AMB.
ZOBNA TEHNIKA
UAD
UAD
UAD
SA 8
LABORATORIJ
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
SA 4
LABORATORIJ
DERMATOLOŠKA AMB.

775,98 €
10.518,63 €
1.542,34 €
659,44 €
659,44 €
659,44 €
760,21 €
1.258,05 €
393,35 €
308,10 €
491,99 €
491,99 €
491,99 €
491,99 €
491,99 €
442,16 €
442,16 €
442,16 €
274,01 €
1.273,82 €
200,94 €
148,59 €
362,91 €
449,37 €
165,62 €
141,26 €
198,50 €
1.667,40 €
47,50 €
47,50 €
71,85 €
432,32 €
308,10 €
164,40 €

20.7.2016
21.7.2016
29.7.2016
29.7.2016
29.7.2016
29.7.2016
29.7.2016
11.7.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016

143,70 €

10.8.2016

428,76 €
181,45 €
1.961,64 €
90,12 €
186,22 €
186,22 €
468,75 €
468,75 €
222,86 €
182,67 €
1.089,93 €
1.288,31 €

10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
10.8.2016
11.8.2016
1.9.2016

PREGLEDNA MIZA Z NOSILCEM ZA PAPIR
PREGLEDNA MIZA Z NOSILCEM ZA PAPIR
APLANACIJSKI TONOMETER
SANACIJA SA 4
MERILNIK MICROLIFE WATCH BP OFFICE
KLIMA MITSUBISHI ELECTRIC
PRESEŽEK UR VZDRŽEVANJA 1.KVARTAL
DSP WIN PRO 8.1
OFFICE HOME AND BUSINESS
OFFICE HOME AND BUSINESS
OKVIR OCULUS IN DIGITALNI METER
PROGRAMI - NALOGI, ZORA
DODATNA DELA-GRADBENA DELA V SA 4
DODATNA DELA-ELEKTRO DELA V SA 4
DODATNA DELA-STROJNE INSTAL. V SA 4
RAČUNALNIK PCH PC
RAČUNALNIK PCH PC
RAČUNALNIK PCH PC
OKSIMETER PULZNI SPECTRO
OKSIMETER PULZNI SPECTRO
PRESEŽEK UR VZDRŽEVANJA 2.KVARTAL
NADGRADNJA INFORM. SISTEMA
KOLENČNIK MODER EXPERT
SONICFLEX QUICK
TURBINA EXPERT TORQUE LUX
ZOBOZDRAVNIŠKI STOL KAVO PRIMUS
OMARA SREDNJA
PISALNA MIZA 80/80/74
ELEKTRONOŽ
EKG APARAT BENEHEART
KOLPOSKOP 1D LED
OMARA ZA REVIJE
OMARA NASTAVEK NAD AKVARIJEM
OMARA NASTAVEK NA PULTU
ZAPORA STEKLENA
MASKA KARTOTEČNIH OMAR
HEMATOLOŠKI ANALIZATOR
NADGRADNJA ČAKALNA VRSTA
RAČUNALNIK PCH PC, DSP WIN, OFFICE
AVTOKLAV KRONOS
DIMNIK EKSTAKTOR ZA DM PEČ
RAČUNALNIK PCH PC-2341
RAČUNALNIK PCH PC-2341
PRESEŽEK UR VZDRŽEVANJA 3.KVARTAL
GRADB. OBRTNIŠKA DELA - PEDIATRIJA
SKUPAJ (1)

SA 4
SA 4
OKULISTIČNA AMB.
SA 4
RA 1 IN 4
RA 2 IN 6
ZAVOD
PRAVNA SLUŽBA
PSIHIATRIČNA AMB
PRAVNA SLUŽBA
OKULISTIČNA AMB.
ZAVOD
ZAVOD
ZAVOD
ZAVOD
TAJNIŠTVO
SA 1
DZŽ
ZDRAVSTVENA VZGOJA
ŠOLSKI DISPANZER
ZAVOD
ZAVOD
ZA 5
ZA 5
ZA 5
ZA 5
PSIHIATRIČNA AMB.
PSIHIATRIČNA AMB.
VSE ZOBNE AMB.
RA 1 IN 4
DZŽ
OŠD AVLA
OŠD AVLA
OŠD AVLA
OŠD AVLA
OŠD AVLA
LABORATORIJ
ZAVOD
OTR. PSIHOLOG
ZOBNA AMB. 5
ZOBNA TEHNIKA
OTR. LABORATORIJ
LABORATORIJ
ZAVOD
PEDIATRIJA AVLA

1.380,89 €
1.380,89 €
1.951,70 €
11.702,08 €
748,65 €
773,30 €
2.534,72 €
180,94 €
264,92 €
264,92 €
1.855,56 €
502,41 €
870,36 €
272,42 €
550,45 €
814,37 €
814,37 €
814,38 €
550,45 €
623,51 €
3.780,09 €
5.613,24 €
558,97 €
1.294,40 €
727,76 €
23.605,23 €
118,13 €
155,88 €
2.323,00 €
4.368,25 €
5.761,26 €
217,99 €
165,62 €
222,86 €
295,93 €
1.305,48 €
29.925,00 €
3.372,40 €
814,36 €
3.032,32 €
198,32 €
828,18 €
828,19 €
3.086,72 €
8.360,02 €
193.320,96 €

22.9.2016
22.9.2016
22.9.2016
12.9.2016
30.9.2016
5.9.2016
12.10.2016
10.10.2016
10.10.2016
10.10.2016
14.10.2016
13.10.2016
18.10.2016
28.10.2016
28.10.2016
27.10.2016
27.10.2016
27.10.2016
27.10.2016
27.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
2.11.2016
2.11.2016
2.11.2016
2.11.2016
2.11.2016
2.11.2016
14.11.2016
9.11.2016
23.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
9.12.2016
13.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
23.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
31.12.2016
19.12.2016

delitev po fazah požarna in elektro sanacija
projektna dokumentacija požarna sanacija
projektna dokumentacija elektro sanacija
SKUPAJ (2)

896,30 €
6.819,68 €
7.611,25 €
15.327,23 €

SKUPAJ (1+2)

208.648,19 €

PRILOGA: Seznam nabav drobnega inventarja
NAZIV DROBNEGA INVENTARJA

STROŠKOVNO MESTO

TISKALNIK HP LJ P1102
STOL DAKTILO DYNAMIC
STOL DAKTILO DYNAMIC
OKSIMETER - NAPRSTNI PULZNI
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
TISKALNIK HP LJ P1102
OTOSKOP RIESTER
TISKALNIK HP LJ P1102
MERILNIK KRVNEGA TLAKA
STETOSKOP LITTMANN CLASSIC
STETOSKOP LITTMANN CLASSIC
TELEFON NK SAMSUNG XCOVER 550
TELEFON NK SAMSUNG XCOVER 550
TELEFON NK SAMSUNG XCOVER 550
TELEFON NK SAMSUNG XCOVER 550
TELEFON NK SAMSUNG XCOVER 550
TELEFON NK SAMSUNG XCOVER 550
TELEFON NK SAMSUNG XCOVER 550
TELEFON NK SAMSUNG XCOVER 550
STETOSKOP LITTMANN CLASSIC
TISKALNIK HP LJ P1102
MONITOR LED PHILIPS
TISKALNIK LEXMARK E260DN
VOZIČEK TEDDY KROMIRAN
MONITOR LED PHILIPS
MONITOR LED PHILIPS
TISKALNIK- KOMB. ENOTA HP
OKSIMETER - NAPRSTNI PULZNI
MONITOR LED PHILIPS
TISKALNIK HP LJ P1102W
TISKALNIK HP LJ P1102W
TISKALNIK HP LJ P1102W
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
TABLA BELA STENSKA

OTROŠKA ZA 3
RA 5
RA 6 IN RA 2
NMP
UAD
RA 6 IN 2
OŠD
SA 1
SA 1
NMP
NMP- UC
PATRONAŽA
PATRONAŽA
PATRONAŽA
PATRONAŽA
PATRONAŽA
PATRONAŽA
PATRONAŽA
PATRONAŽA
SA 5
DUFS
CZOPD
LABORATORIJ
ZAVOD, ČISTILKE
SA 8
OKULISTIČNA AMB.
PSIHIATRIČNA AMB.
RA 5
DMD
AMB. ŠOLSKI DISP.
AMB. OTROŠKI DISP.
PREVENTIVNA AMB.
CZOPD
SA 4
CZOPD
SA 4
PSIHIATRIČNA AMB.

VREDNOST (v EUR)

DATUM NABAVE

133,52 €
224,07 €
224,08 €
71,74 €
153,44 €
133,52 €
216,47 €
133,52 €
78,99 €
85,00 €
85,01 €
47,92 €
47,92 €
47,92 €
47,92 €
47,92 €
47,92 €
23,93 €
23,94 €
87,92 €
133,28 €
129,53 €
119,68 €
278,08 €
129,75 €
129,76 €
153,38 €
58,89 €
129,77 €
133,52 €
133,52 €
133,52 €
26,69 €
26,69 €
35,31 €
35,31 €
31,72 €

21.1.2016
9.2.2016
9.2.2016
17.2.2016
23.2.2016
8.3.2016
30.3.2016
5.4.2016
14.4.2016
6.5.2016
6.5.2016
20.5.2016
20.5.2016
20.5.2016
20.5.2016
20.5.2016
20.5.2016
20.5.2016
20.5.2016
20.5.2016
31.5.2016
31.5.2016
31.5.2016
20.6.2016
4.7.2016
4.7.2016
11.7.2016
15.7.2016
29.7.2016
29.7.2016
29.7.2016
29.7.2016
9.8.2016
9.8.2016
9.8.2016
9.8.2016
4.8.2016

MERILNIK KRVNEGA TLAKA
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
STOL D. DYN. ROČNA OPIRALA
STOL D. DYN. BREZ OPIRAL
STOL D. DYN. BREZ OPIRAL
STOL D. DYN. BREZ OPIRAL
STOL D. DYN. BREZ OPIRAL
STOL TIP 438 BR, KROM OGROD.
ČITALNIK KARTIC GEMALTO-UC
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
ČITALNIK KARTIC GEMALTO-UC
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
HLADILNIK TS
KLEŠČE
KLEŠČE
KLEŠČE, INCIZALNE
KLEŠČE, INCIZALNE
UNIČEVALEC DOKUMENTOV
SESALEC ZA SUHO SESANJE
TISKALNIK HP LJ P1102
MONITOR LED PHILIPS
MONITOR LED PHILIPS
TISKALNIK HP PHILIPS
MONITOR LED PHILIPS
STOL ŠPELA, BUKEV
INHALATOR PARI-TURBO BOY
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5

PATRONAŽA
PSIHIATRIČNA AMB.
URGENTNA AMB
PSIHIATRIČNA AMB.
URGENTNA AMB
SA 4
ADMINISTRACIJA OŠD
TELEFONSKA CENTRALA
OKULISTIČNA AMB.
SA 4
SA 4
URGENTNI CENTER
SA 2
SA 3
URGENTNI CENTER
SA 2
SA 3
ZOBNA AMB. 5
ŠZA 1
ŠZA 1
ŠZA 1
ŠZA 1
PSIHIATRIČNA AMB.
ČISTILKE
OŠD PREVENTIVA
LABORATORIJ
SA 4
ZOBNA AMB. 5
SA 5
SA 4
ŠOLSKI DISPANZER
ČAJNA ZOBNA OŠD
ŠOLSKA ZOBNA AMB.3
ŠOLSKA ZOBNA AMB.2
PREVENTIVA OŠD
PREVENT. OŠD
ŠOLSKA AMB.
ŠOLSKA AMB.
OTROŠKA AMB.
OTROŠKA AMB.
TELEFONSKA CENTR.
ORTODONT
OKULIST
OKULIST
METADONSKA AMB
LABORATORIJ
LABORATORIJ
MEDICINA DELA

76,72 €
26,69 €
26,69 €
35,31 €
35,31 €
248,43 €
215,55 €
215,55 €
215,55 €
215,55 €
52,37 €
26,69 €
26,69 €
26,70 €
35,30 €
35,30 €
35,31 €
149,72 €
84,26 €
84,26 €
84,26 €
84,25 €
104,81 €
231,00 €
133,51 €
129,76 €
129,76 €
133,52 €
129,77 €
82,81 €
195,75 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €

24.8.2016
9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016
15.9.2016
15.9.2016
15.9.2016
15.9.2016
15.9.2016
15.9.2016
19.9.2016
16.9.2016
16.9.2016
16.9.2016
16.9.2016
20.9.2016
15.9.2016
30.9.2016
30.9.2016
30.9.2016
10.10.2016
10.10.2016
4.10.2016
10.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016

MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
MONITOR LED PHILIPS 21,5
ZDRAVNIŠKA TORBA
ZDRAVNIŠKA TORBA
ZDRAVNIŠKA TORBA
ZDRAVNIŠKA TORBA
ZDRAVNIŠKA TORBA
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
ČITALNIK KARTIC GEMALTO
STOL DAKTILO DYNAMIC
TELEFON IN VMESNIK
TORBA ZDRAVNIŠKA
TORBA ZDRAVNIŠKA
TORBA ZDRAVNIŠKA
TORBA ZDRAVNIŠKA
ZUNANJI DISK
DIKTAFON PHILIPS
SKUPAJ

PSIHOLOG
PSIHIATRIČNA AMB.
PSIHIATRIČNA AMB.
REŠEVALNA POSTAJA
SA 4
SA 2
SA 3
SA 8
SA 6
SA 6
PATRONAŽA
DZŽ
DZŽ
RA 5
REF. ZA ZDR. VZGOJO
ZA 4
ZOBNA TEHNIKA
ZA 3
ZA 5
ZA 6
UAD
OTOLOŠKA AMB.
OTOLOŠKA AMB.
PATRONAŽA
PATRONAŽA
PATRONAŽA
PATRONAŽA
PATRONAŽA
UAD
UAD
UAD
UAD
ZA 6
NMP - UC
PATRONAŽA
PATRONAŽA
PATRONAŽA
PATRONAŽA
UAD
PSIHIATRIČNA AMB.

109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,78 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
109,79 €
146,98 €
146,99 €
146,99 €
146,99 €
146,99 €
35,30 €
35,30 €
26,70 €
26,70 €
215,55 €
395,18 €
241,02 €
241,02 €
241,02 €
241,02 €
191,00 €
274,02 €
14.378,38 €

4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
11.11.2016
11.11.2016
11.11.2016
11.11.2016
11.11.2016
21.11.2016
21.11.2016
21.11.2016
21.11.2016
21.11.2016
14.11.2016
2.12.2016
2.12.2016
2.12.2016
2.12.2016
15.12.2016
23.12.2016

